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bez rozdílu věku, aby se k nám připojily 
do průvodu s alegorickými vozy, který bude 
zasvěcený řemeslům. V čele půjde legen-
dární purkmistr Albrecht z Trautenbergu 
a po něm již příslušníci rozličných cechů 
a dalších rukodělných řemesel. Průvod vy-
chází z parku v 9:20 hod. Na nikoho nečeká-
me a přes Struhu a nábřeží až po pěší zónu 
pospícháme na náměstí, kde se některá ře-
mesla předvedou v plné parádě.
A pak se již spustí řemeslný jarmark, který 
jsme letos upravili v duchu rčení, že méně 
je někdy více. Pódium na náměstí postup-
ně představí – asi hodinový program pol-
ských přátel ze Svídnice (pokračuje tím 
společný projekt Svídnický gryf - trutnovský 
drak), dále bude vyhlášení výsledků literární 
soutěže Trutnovský drak a pak už to bude 
v pytli. Tedy vlastně V Pytli, protože přesně 
tak se jmenuje šestihodinové pásmo souboru 
V Pytli principála Petra Stolaře. Uslyšíte mu-
ziku, sehrají divadelní kousky i kusy, přive-
ze fakíra a hlavně spousty humoru a dobré 
nálady. Od 11:00 hod. se v Trautenbergově 
tvrzi budou střídat kapely Ginevra, Peregrin, 
Marta a Rasputin band, Šoulet, folklorní 
soubor Zhor a Bubeníci v kruhu.
Od řemesla k řemeslu - na balkónu před Ga-
lerií Draka začne v 11:00 hod. celodenní hra 
o řemeslech. Startovací místo bude fungovat 
až do 17:00 hod., a tak není třeba nahrnout 
se hned na začátek. Hra bude nejen zábav-
ná, ale věříme, že i poučná, a to jak pro děti, 
tak i jejich rodiče.
Od 10:00 hod. již budou pod Galerií Draka 
svištět šípy ve střelnici Úpických střelců – 
pánů z Vízmburku a taktéž v královské střel-
nici Patrika Krále. O ulici výše zase budou sviš-
tět koule v oblíbené kuličkové dráze a před 
obchodní akademií se rozjedou atrakce sou-
boru Al Rašíd. Určitě se podívejte i na řemes-
la v podání Domu pod jasanem v kaštanové 
aleji u lávky přes Úpu. Tamtéž si ve výtvarné 
dílně souboru Bezinky budete moci vyma-
lovat domovní znamení a vyluštit zajímavý 

UŽ HO NESOU!  
ANEB OD PURKMISTRA PO RASA
Trutnovské dračí slavnosti 6. - 7. května 2016
Záštitu nad slavnostmi převzal starosta 
města Mgr. Ivan Adamec

Spolek Trutnov – město draka a město Trut-
nov si vás dovolují pozvat na 11. ročník 
městských slavností ve znamení draka.
Vytrubujeme, jak nejhlasitěji umíme, že 
v pátek 6. května a v sobotu 7. května se 
v centru Trutnova koná další dračí dýchánek, 
tentokrát zasvěcený řemeslům všeho druhu.
V pátek se nejprve sejdeme v Trautenbergo-
vě tvrzi pod trutnovským hradem, abychom 
se od 18:00 hod. zaposlouchali do hudební 
produkce dvou špičkových kapel. Tou první 
bude uskupení Dick O‘Brass hrající styl mu-
ziky zařaditelný pod pojem keltský rock. 
Ve své tvorbě čerpá něco z tradicionálů kelt-
ského světa (Bretaň, Irsko, Wales, Skotsko), 
které od základů mění („brassí“) k obrazu 
svému, většinu repertoáru však v součas-
nosti tvoří autorská tvorba s českými texty 

a širokým záběrem od artrocku po bigbít. To 
dává energické muzice okořeněné zvukem 
skotských dud, keltské harfy a bretaňských 
šalmají zvuk, který nemá v české kotlině 
obdoby a pro který je tak žádána. Druhou 
kapelou je příbramská Ginevra, mezi její-
miž písněmi můžete najít smutné balady, 
veselé skočné kramářské písničky, bojové 
chorály, ale i skladby k zamyšlení. Pestrost 
témat volně inspirovaných středověkem 
podporuje i aranžmá písní spolu s nástrojo-
vým obsazením. Převládají soudobé hudební 
nástroje, jako jsou kytary, mandolína, man-
dola, elektrická basa, housle, flétny, konga, 
doplněné o repliky historických krumhornů 
a rytmických nástrojů. Výstižné i vtipné je 
označení tvorby Ginevry jako „diskotéka 
Karla IV.“ Vstup na oba koncerty je zdarma, 
zaplatíte pouze za pivíčko jemnostpána Kra-
konoše a nějakou tu pochutinu.
Hlavním dnem slavností je ale již tradičně 
sobota. V letošním roce jsme vyzvali děti 

Dovoluji si vás při příležitosti  
71. výročí ukončení 2. světové války  
srdečně pozvat na 

SLAVNOSTNÍ VZPOMÍNKOVÉ  
ODPOLEDNE, 

které se uskuteční v pátek  
6. května 2016 od 15.00 hodin  
u památníku osvobození  
na městském hřbitově v Trutnově.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města
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Výročí bitvy roku 1866 se blíží a město Trutnov 
odhaluje oficiální program vzpomínkových 
akcí, které se uskuteční 25. a 26. června 2016. 
Letos výjimečně připravujeme dvoudenní pro-
gram, připomínáme si totiž 150. výročí této vý-
znamné historické události. Prusko-rakouská 
bitva, při které se utkalo téměř 65 tisíc vojáků, 
ovlivnila mnoho našich předků a jejich živo-
ty na dlouhou dobu. Akce je pořádána jako 
vzpomínka jak na hrdinství všech vojáků, kteří 
v této válce padli, tak na osudy trutnovských 
civilistů, kteří se do bojů dostali nechtěně.
V sobotu dopoledne po společném hudebně-
tanečním vystoupení souborů Ritornello a Ba-
runka na Krakonošově náměstí zahájí program 
starosta města svým projevem a tradičním na-
třením pamětní desky. Poté bude následovat 
hraná scénka „Den v Trutnově za války 1866“ 

a také vernisáž výstavy v Muzeu Podkrkonoší 
s názvem „1866: Vítězství Rakušanů u Trutno-
va a tzv. Trutnovská zrada v prusko-rakouské 
válce“. Odpoledne je pak nachystaná bitevní 
ukázka ve Starém Rokytníku. Dopravu do Sta-
rého Rokytníku zajistí autobusy, které budou 
vyjíždět ve stanovené časy z několika míst. 
Na další den je připraven koncert CK kadetní 
hudby v městském parku, následovat bude 
slavnostní pochod k Janské kapli, pietní polo-
žení věnců a mše za padlé a k poctě sv. Jana 
Křtitele v Janské kapli. Po celou dobu koná-
ní vzpomínkových akcí bude také přístupný  
Památník gen. Gablenze a Janská kaple.

 Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí, oddělení komunikace

květen  
Dvůr Králové nad Labem                   
8. 5. 2016  - OSLAVA 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 
www.zoodvurkralove.cz

Hradec Králové 
13. – 14. 5. 2016 - HELICOPTER SHOW 
www.helicoptershow.cz 
28. 5. 2016 - NA JEDNOM BŘEHU -  
14. ROČNÍK WORLD MUSIC FESTIVALU
www.najednombrehu.cz 

Jaroměř
5. 5. 2016 - PROMĚNA RODINY OD HISTORIE 
PO SOUČASNOST
Přednáška MUDr. Heleny Máslové.
www.jaromer-josefov.cz

7. 5. 2016 - ZAHÁJENÍ SEZÓNY VE VÝTOPNĚ 
JAROMĚŘ
Jízda historickými parními vlaky.
www.jaromer-josefov.cz

Nový Bydžov
7. 5. 2016 - POCHOD NA HRÁDEK U NECHANIC
www.klicperka.cz  

Polička
7. – 8. 5. 2016 - HRADNÍ JARMARK 
NA SVOJANOVĚ
www.svojanov.cz 
8. – 29. 5. 2016 - MARTINŮ FEST
www.tyluvdum.cz 

Vysoké Mýto
6. 5. 2016 ve 20.00 h - JABLKOŇ / 
DVOŘÁKŮV FESTIVAL
Klubová scéna M-klubu
www.mklub.cz 

Více naleznete v kalendáriu  
na www.vennamesta.cz

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

OMEZENÍ PROVOZU NA ODDĚLENÍ 
OSOBNÍCH DOKLADŮ A EVIDENCE 
OBYVATEL
Pro zlepšení podmínek čekání a vyřízení 
žádosti u agend osobních dokladů a evi-
dence obyvatel bude v měsíci květnu 
na tomto oddělení instalována vzducho-
technika. Z toho důvodu dojde ke změně 
provozu oddělení osobních dokladů a evi-
dence obyvatel tak, že ve dnech 5., 6., 12., 
13., 19., 20., 24., 25., 26. a 27. května bude 
oddělení osobních dokladů a evidence 
obyvatel pro veřejnost uzavřeno. O pří-
padných výjimkách z uzavření s ohledem 
na průběh stavebních prací budeme veřej-
nost každý týden informovat na interne-
tových stránkách města.
Z uvedeného důvodu dochází v ostatních 
dnech naopak k rozšíření úředních hodin: 
Po (2., 9., 16. a 23. května)  
7.30 – 17.30 hod.
Út (3., 10. a 17. května)  
7.30 – 16.30 hod.
St (4., 11. a 18. května)  
7.30 – 17.30 hod.
Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Leoš Křemenský
vedoucí odboru správního

MOST K ŽIVOTU o.p.s. 
Vzdělávací centrum - Trutnov, Šikmá ul. 300

V květnu 2016 vás zveme na semináře:

Hranice profesionálního vztahu 
v sociální sféře
Termín: 11. 5. 2016, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena: 850 Kč/osoba

Problematika zpětné vazby 
v sociálních službách
akreditace MPSV
Termín: 18. 5. 2016, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena: 850 Kč/osoba

Rezervace a informace:  
Mgr. Andrea Zvolánková, tel. 775 303 116 
nebo 499 841 998
most.zvolankova@seznam.cz,  
www.mostkzivotu.cz

kvíz. Můžete se tu i povozit v dračím vláčku, 
ale to jen pokud mají tatínkové silné nohy – 
je to totiž vlak šlapací. A koho budou bolet 
nohy, může si vyskočit na velblouda nebo se 
povozit na voze taženém poníky. Připravi-
li jsme pro vás i prostorový obraz s drakem, 
abyste si mohli udělat parádní fotky na pa-
mátku letošních slavností. Od 13:00 hod. se 
rozjede za irskou restaurací sled pohádek 
pro nejmenší v podání divadla Kozlík. Díky 
vstřícnosti majitelů jsme získali tento krásný 
odpočinkový prostor a dospěláci si mohou 
vychutnat v klidu třeba kafíčko.
Ve 20:30 se již tradičně začne šikovat pod 
Dračí uličkou večerní průvod s drakem. Už 
ho nesou! Vezměte rachtadla, bubínky, zvo-
nečky a hurá na cestu.
Průvod projde tradiční trasu a okolo 21:30 
hod. bude drak zavěšen na věž Staré rad-
nice. Ještě chvíli setrvejme a naslouchejme 
hlasu a hře stínů, které letošní slavnosti de-
finitivně ukončí.
Více informací a přesný program na www.
trutnovmestodraka.cz
Přijďte pobejt!

Vzpomínkové akce k 150. výročí bitvy 
roku 1866 už mají svůj program
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Mateřské centrum KAROlínka
KVĚTEN 2016

PONDĚLÍ
8:00 – 12:00 Školka nanečisto - příprava dětí 
na „školkový režim“ pro přihlášené děti. Společ-
ný tematický program v menším kolektivu dětí. 
10:00 – 11:30 Walinka - otevřený kroužek pro 
rodiče se zájmem o waldorfskou pedagogiku 
a jejich děti. Bližší informace u Petry Němeč-
kové, tel. 775 023 621.
15:00 – 17:00 Maternité - kurzy pro těhotné 
a ženy po porodu, laktační poradenství. 

ÚTERÝ
8:30 – 12:00 Nastávající maminky a miminka 
- volný prostor pro vzájemné sdílení nastáva-
jících a novopečených maminek. Cvičení ma-
minek s dětmi do 1 roku. 
9:30 – 10:15 Žížalky - cvičení pro maminky 
s ležícími miminky (od 4 měsíců). Lektorka 
Nicole Lisá.
10:15 – 11:00 Broučci - cvičení pro maminky 
s lezoucími miminky. Lektorka Nicole Lisá.
15:30 – 16:30 Bobři - kroužek pro děti. Všeo-
becná pohybová příprava pro děti od 3 do 6 
let. Lektorka Monika Bobrová.

STŘEDA 
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:00 – 9:45 Svišti - cvičení pro maminky s cho-
dícími dětmi. Lektorka Nicole Lisá.
10:00 - 10:45 Opičky - cvičení pro maminky 
s dětmi od 2 let. Lektorka Nicole Lisá.
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice - flétna
16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek pro děti  
od 4 do 7 let

ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dět-
mi, kreativní dopoledne
10:00 Výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi - 
lektorka Šárka Linková.
16:00 – 16:45 Jóga pro děti - lektorka Natálie 
Ondrášková. 

PÁTEK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 – 10:30 Zpívání s Drážou a Blankou - 
společné muzicírování, poznávání základních 
dětských a lidových písní, tanečky, první zku-
šenost s hudebním nástrojem. 

Připravujeme: 

– Seminář pro rodiče CO DĚTI POTŘEBUJÍ? 
Čtvrtek 19. 5. 2016 od 17 do 20 hod. Lektorka: 
Mgr. Andrea Žilková, Ph.D., psychoterapeutka 
a speciální pedagožka. Cena: 149 Kč. Registrace 
na e-mail: ada@fitadvice.sk nebo info@mckaro-
linka.cz

– 1. 9. 2016 zahájí provoz při mateřském cent-
ru DĚTSKÁ SKUPINA KAROLÍNKA. Individuální 
péče pro 12 dětí v nově upravovaných prosto-
rách v budově ZUŠ ve Školní ulici 13. Dětská sku-
pina je alternativa péče o děti do 6 let (do zahá-
jení školní docházky) a její činnost je podpořena 
z Evropského sociálního fondu. Zápis dětí pro-
bíhá průběžně již nyní. Více informací na webo-
vých stránkách MC nebo přímo v MC.

– Výuka hry na klávesové nástroje od 9 do 99 
let zaměřená na trénování sluchu a rytmu. Pro-
cvičíme techniku rukou na klavírní (klávesové) 
klaviatuře a naučíme se skladby, které nás baví. 
Lektor: Lukáš Chudoba. Více na www.lukaschu-
doba.cz, sphinks@tiscali.cz, tel.: 602 702 360.
– Šití panenek z ovčí vlny. Kurz probíhá v sobotu 
jednou za měsíc. Lektorka: Lucie Pavlíček Mig-
dalová. Více informací a závazné přihlášky v MC.
 
Bližší informace o provozu na tel. 737 335 651 
nebo na www.mckarolinka.cz, e-mail: info@
mckarolinka.cz .

Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

POHOTOVOST - STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hodin 
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
30. 4. a 1. 5. - MUDr. Margita Novotná,  
Bystřická 326, Mladé Buky, tel.: 499 873 116
7. 5. a 8. 5. - MUDr. Rudolf Dušánek, Kladská 
466, Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 826 558
14. 5. a 15. 5. - MUDr. Helena Petrová, Polská 
91/14, Trutnov, tel.: 732 672 637
21. 5. a 22. 5. - MUDr. Milena Brátová, zubní 
ordinace č. p. 100, Pilníkov, tel.: 499 898 125
28. 5. a 29. 5. - MUDr. Vladimír Hrudík, Žižko-
va 239/16, Trutnov, tel.: 499 817 592

Změna sloužícího lékaře vyhrazena!  
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých 
případech akutní a neodkladné péče po-
skytuje Stomatologická klinika Fakultní ne-
mocnice v Hradci Králové - areál nemocnice,  
tel.: 495 833 487;
Lékařská služba první pomoci - zubní - Hradec 
Králové, tel.: 495 755 223.

Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního stylu 
na setkání u tématu: CVIČENÍ NA ŽIDLI – POSI-
LOVÁNÍ. 2. 5. 2016 v 17.30 hod., budova CASD, 
ul. M. Majerové 86/10 (za nemocnicí), lektor: 
Líba Jobová. Ochutnávka - Brambory v naší 
kuchyni. Možnost masáže šíje už v 16.30 hod.
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz

Přehled témat na r. 2016:
6. 6.  Výroba přáníček – jak uvolnit naši výtvar-
nou fantazii. Zveme děti a mládež.
5. 9.  Cvičení na židli 2 – opakujeme pro za-
pamatování cviků. Ochutnávka: Obilniny pro 
vydatné snídaně
3. 10.  Bezlepkové potraviny a ukázky vaření. 
Ochutnávka: Co jsme si uvařili
7. 11.  Aerobik na židli – cvičení pro každého. 
Ochutnávka: Šetrné úpravy zeleniny 
5. 12.  Příprava zdravého vánočního menu – 
vaření. Ochutnávka: Co jsme si uvařili, to si 
sníme

DEN RODINY v Trutnově
Zveme vás na zábavné odpoledne pro rodiny 
s dětmi v neděli dne 15. 5. od 14:00 hodin před 
UFFEM, kde se uskuteční představení loutko-
vého divadla a spousta tvoření pro děti.
Přijďte si s dětmi namalovat obrázek o ro-
dině a vyzkoušet si vyfouknout tu největší 
bublinu na světě.
Od 15:00 hodin zahraje loutkové divadlo 
Kozlík pohádku Jak šel Kozlík do světa. 
Velmi oblíbená pohádka o Kozlíkovi, který 
musí splnit tři úkoly, aby vysvobodil zakletou 
princeznu. Vstupné zdarma. V případě špat-
ného počasí proběhne divadlo v prostorách 
recepce UFFO. Pro děti jsou připraveny pest-
ré balónky a pro dospělé zájemce informace 
o pěstounské péči – letáčky, brožurky … 
Těšíme se na vás!
Centrum náhradní rodinné péče Domov 
a rodina; www.centrumdar.cz
Adresa: Pražská 59, 541 01 Trutnov; ambu-
lance každé úterý od 14 do 16 hodin 
Kontakt: Michaela Chlápková, tel.: 775 780 848

KRÁTCE

Matriční události v březnu 2016
Narozené děti
V březnu v trutnovské porodnici přišlo na svět 
celkem 62 dětí, 31 chlapců a 31 děvčat. Novými 
občánky města Trutnova se stalo 14 děvčátek 
a 8 chlapců.

Uzavřené sňatky
V měsíci březnu nebylo v Trutnově uzavřeno 
žádné manželství.

Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem 
37 občanů, 18 mužů a 19 žen. Z celkového po-
čtu bylo 19 úmrtí občanů Trutnova, 7 mužů 
a 12 žen.

Jubilea a vítání občánků
Členky komise pro občanské záležitosti navští-
vily v průběhu měsíce března při životních ju-
bileích  celkem 42 trutnovských spoluobčanů 
s gratulací, kytičkou a malým dárkem. Všem 
jubilantům při této příležitosti ještě jednou 
blahopřejeme.

V březnu bylo na Staré radnici přivítáno do ži-
vota a zapsáno do pamětní knihy města Trut-
nova 27 nových trutnovských občánků.

Bc. Helena Potočková 
matrikářka

Druhá nejstarší občanka Trutnova
Dne 7. dubna se dožila 104 let druhá nejstarší 
občanka našeho města paní Jaroslava Jurschi-
nová. Bydlí v Poříčí společně se svou dcerou, 
která o ni pečuje. Dalším jejím společníkem je 
pejsek, se kterým se ráda mazlí. Oslavenkyni 
ještě jednou blahopřejeme. 

Za Komisi pro občanské záležitosti  
Hana Jůzová, předsedkyně komise

 
Oznámení
Oznamuji, že ke dni 31. 5. 2016  bude ukon-
čena činnost nestátního  zdravotnického  za-
řízení – kožní ambulance v Revoluční ulici 208 
v Trutnově.

Kožní ambulance Trutnov s.r.o. 
MUDr. Ilona Čížková

Tropik trhy Trutnov
Prodej akvarijních a terarijních zvířat, exotic-
kého ptactva, květin, krmiv, pomůcek a po-
třeb, literatury. 28. 5. 2016 od 9 do 12 hodin 
v Národním domě v Trutnově.
Informace: www.tropik-trhy.cz 
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky 
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V současné době město Trut-
nov nabízí pronájem těchto 
prostor sloužících podnikání
Na základě usnesení Rady města Trutnova 
čj. RM 2016-249/6 ze dne 21. 3. 2016 zve-
řejňujeme záměr města pronajmout pro-
story sloužící podnikání:

Trutnov – Národní čp. 199
objekt na st. p. č. 991  v kat. úz. Trutnov, 
městská část Střední Předměstí

Jedná se o prostory sloužící podnikání umístě-
né ve 3. NP: kancelář č. 4 o výměře 19,50 m2.
Tyto prostory jsou vhodné ke zřízení kanceláře.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní 
náklady úpravy prostor k požadovanému 
způsobu využití s tím, že v případě ukon-
čení nájemní smlouvy nebude zhodnocení 
těchto prostor sloužících podnikání nájemci 
uhrazeno. V prostorech sloužících podniká-
ní nebude povolen provoz ve smyslu zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podob-
ných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Možnost uzavření nájemní smlouvy od 1. 7. 2016.
Žádosti je možné podat do: 6. 5. 2016 
do 12.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 9. 5. 2016 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 2 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620607, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, pří-
padně název právnické osoby. 

K žádosti o pronájem prostoru sloužícího 
podnikání žadatel musí doložit doklad o slo-
žené kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro 
vrácení kauce. Kauce úspěšného žadatele 
bude použita na úhradu nájemného. Ne-
úspěšným žadatelům bude kauce vrácena. 
Kauce nebude úročena. V případě odstou-
pení od uzavření nájemní smlouvy ze strany 
žadatele propadá kauce ve prospěch města. 

Žádost je možné podat na předepsaném 
formuláři tak, aby ji adresát obdržel nej-
později do doby možnosti podání žádosti. 
V žádosti uveďte identifikační číslo organi-
zace, případně přiložte kopii živnostenské-
ho listu nebo výpis z obchodního rejstříku. 
(Součástí nájemní smlouvy bude kopie živ-
nostenského listu nebo výpis z OR.)

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet 
nejpozději do doby možnosti podání žá-
dosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ 
Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmí-
da, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, 
a heslem: PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍ-
CÍCH PODNIKÁNÍ, Trutnov – Národní 199 
(kancelář č. 4), „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města Trutnova 
čj. RM 2016-288/7 ze dne 4. 4. 2016 zveřej-
ňujeme záměr města pronajmout prostory 
sloužící podnikání:

V současné domě město  
Trutnov nabízí pronájem 
těchto bytů
Na základě usnesení Rady města Trutnova 
ze dne 4. 4. 2016 zveřejňujeme záměr měs-
ta pronajmout byty:

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 16
/objekt na st. p. 18 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+1 –  
kuchyň 12,15 m2, pokoj 24,88 m2, koupel-
na 4,87 m2 + WC, předsíň 13,76 m2, komora  
2,00  m2 a půda 29,90 m2, standardní byt,  
č. bytu 3, 2. podlaží. Topení dálkové.

V bytě je sporák, kuchyňská linka, bojler 
a vodoměr.

Orientační výše zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení  
40 Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba 
– dle trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba, do-
movní služby 20 Kč/osoba a teplo 800 Kč/byt.

Minimální měsíční nájemné: 4 807 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne  
3. 5. 2016 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 23
/objekt na st. p. 27 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+3 –  
kuchyň 11,81 m2, 1. pokoj 13,70 m2, 2. pokoj 
18,95 m2, 3. pokoj 16,01 m2, sprchový kout 
0,98 m2, WC 1,16 m2, předsíň 10,39 m2, scho-
diště 4,11 m2, 6,28 m2 a 9,89 m2, sklep 20,25 
m2 a půda 77,76 m2 (zkosená), standardní 
byt, č. bytu 7, 1. podlaží. Topení dálkové.

V bytě je vodoměr a měřidlo tepla. 

Orientační výše zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení  
40 Kč/osoba, úklid 80 Kč/byt, domovní od-
pad 40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 
100 Kč/osoba, ohřev TV 100 Kč/osoba, teplo 
800 Kč/byt a domovní služby 20 Kč/osoba.

Minimální měsíční nájemné: 7 863 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne  
3. 5. 2016 v 8.15 hod. přímo na místě.

Trutnov – Bulharská čp. 65
/objekt na st. p. 101/1 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+2 –   
kuchyň 15,30 m2, 1. pokoj 29,72 m2, 2. po-
koj 22,09 m2, koupelna 4,73 m2, WC 0,89 m2 
a sklep 10,00 m2, standardní byt, č. bytu 3, 
2. podlaží. Topení etážové plynové.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, plynový 
kotel + ohřev vody a vodoměr. 
Orientační výše zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 40 
Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle 
trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba, komín 40 
Kč/průduch a domovní služby 20 Kč/osoba.

Minimální měsíční nájemné: 4 888 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne  
3. 5. 2016 v 8.30 hod. přímo na místě.

Na základě usnesení Rady města Trutno-
va ze dne 18. 4. 2016 zveřejňujeme záměr 
města pronajmout byt:

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 69
/objekt na st. p. 114 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+2 –  
kuchyň 18,80 m2, 1. pokoj 24,75 m2, 2. po-
koj 27,63 m2, koupelna 4,05 m2 + WC, před-
síň 13,68 m2, spíž 4,16 m2, komora 31,86 m2 
a půda 14,60 m2, standardní byt, č. bytu 1, 
2. podlaží. Topení el. kotel.
V bytě je  kuchyňská linka, bojler, el. kotel, 
průtokový ohřívač vody  a vodoměr.

Orientační výše zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 
40 Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba – 
dle trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba a do-
movní služby 20 Kč/osoba.

Minimální měsíční nájemné: 7 451 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne  
3. 5. 2016 v 8.45 hod. přímo na místě.

Byty se budou pronajímat na dobu neurčitou 
na základě výběrového řízení, kde se bude 
nabízet výše měsíčního nájemného a záro-
veň délka prvního platebního období nájem-
ného minimálně 6 měsíců. Bude se posuzo-
vat výše měsíčního nájemného. V případě 
rovnosti nabídek se bude posuzovat i délka 
prvního platebního období nájemného.

Žádosti je možné podat do 6. 5. 2016 
do 12.00 hod. Veřejné otvírání obálek  
9. 5. 2016 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou 
k dispozici na internetových stránkách, 
v inforecepci a na odboru majetku města 
MěÚ Trutnov. Bližší informace obdržíte 
na odboru majetku města MěÚ, čís. dveří 
409, tel. 499 803 282.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města       

REKONSTRUKCE PLYNOVODU 
A KANALIZACE V OKOLÍ  
JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ
Během měsíce května začne rekonstruk-
ce vodovodu a kanalizace v Blanické ulici, 
kterou si zajišťuje firma VAK Trutnov, a.s.  
V průběhu měsíce června začne rekon-
strukce plynovodu v Procházkově ulici, 
která bude pokračovat do ulice Blanická.  
Po rekonstrukci inženýrských sítí provede 
město Trutnov výměnu povrchu chodníku 
a pokládku nových asfaltových vrstev v uli-
ci Blanická.
Zároveň v ulici Bendlova, Česká, Jirásko-
vo náměstí a Blanická provede společnost 
RWE rekonstrukci plynovodu. Město Trut-
nov v návaznosti na jednotlivé etapy výmě-
ny plynovodu provede rekonstrukci přileh-
lých chodníků.  
Situace a termíny všech stavebních prací 
v okolí Jiráskova náměstí jsou zveřejněny 
ve vitríně na Jiráskově náměstí a na inter-
netových stránkách města Trutnova. 

Ing. David Jelínek
odbor rozvoje města

pokračování >>



5 | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | duben 2016

Trutnov 4 – Vlčická bez čp/če - garáž
objekt na st. p. č. 600  v kat. úz. Horní Staré Měs-
to, obec Trutnov, část obce Horní Staré Město

Jedná se o prostory sloužící podnikání 
umístěné v ulici Vlčická v pravé polovině 
dvougaráže na st. p. 600 v k. ú. Horní Staré 
Město o výměře 15,40 m2. 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce 
provede na vlastní náklady úpravy prostor 
k požadovanému způsobu využití s tím, že 
v případě ukončení nájemní smlouvy ne-
bude zhodnocení těchto prostor sloužících 
podnikání nájemci uhrazeno. V prostorech 
sloužících podnikání nebude povolen pro-
voz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o lo-
teriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů.
Možnost uzavření nájemní smlouvy od 1. 7. 2016.
Žádosti je možné podat do: 6. 5. 2016 
do 12.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 9. 5. 2016 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 500 Kč na účet města 
vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620608, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, pří-
padně název právnické osoby. 

K žádosti o pronájem prostoru sloužícího 
podnikání žadatel musí doložit doklad o slo-
žené kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro 
vrácení kauce. Kauce úspěšného žadatele 
bude použita na úhradu nájemného. Ne-
úspěšným žadatelům bude kauce vrácena. 
Kauce nebude úročena. V případě odstou-
pení od uzavření nájemní smlouvy ze strany 
žadatele propadá kauce ve prospěch města. 

Žádost je možné podat na předepsaném 
formuláři tak, aby ji adresát obdržel nej-
později do doby možnosti podání žádosti. 
V žádosti uveďte identifikační číslo organi-
zace, případně přiložte kopii živnostenské-
ho listu nebo výpis z obchodního rejstříku. 
(Součástí nájemní smlouvy bude kopie živ-
nostenského listu nebo výpis z OR.)

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet 
nejpozději do doby možnosti podání žá-
dosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ 
Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmí-
da, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, 
a heslem: PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍ-
CÍCH PODNIKÁNÍ, Trutnov 4 – garáž Vlčic-
ká, „NEOTVÍRAT“.

Tiskopis žádosti je možno vyzvednout 
v Informační recepci MěÚ, na www.trut-
nov.cz – v příloze, příp. na odboru majet-
ku města MěÚ Trutnov, č. dveří 409 (tel. 
499 803 279). Cenová nabídka musí být 
v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou. 

Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 
Žadatel, který podá svoji nabídku včas, má 
možnost zúčastnit se otvírání obálek v ter-
mínu výše uvedeném. 
Na pronájem prostorů sloužících podnikání 
není právní nárok, město Trutnov si vyhra-
zuje právo odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města       

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města Trutnova na zasedání 
dne 7. 3. 2016 přijalo usnesení č. 2016-5/1, 
kterým schválilo záměr prodeje nemovité 
věci – pozemku označeného jako st. p. č. 
192/4 o výměře 418 m2, jehož součástí je 
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č. p. 510 
Benešova ulice. Prodeji bude předcházet 
nové obecné zveřejnění, mimo Zásady pro 
prodej, bez uplatnění 20% slevy ze sjedna-
né ceny, bez upřednostnění nájemců.

Věc nemovitá: Benešova č. p. 510  
v Trutnově - Poříčí (bývalý Klub ODEON)
pozemek označený jako st. p. 192/4 – za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 418 m2, 
včetně všech součástí, které tvoří: budova 
č. p. 510 – jiná stavba v k. ú. Poříčí u Trut-
nova, v části obce Poříčí, v obci Trutnov
Úvodní cena pro jednání je 2 100 000 Kč.
Součástí pozemku st. p. 192/4 je budova 
č. p. 510. Jedná se o zděný nárožní dům 
v uliční zástavbě, částečně podsklepený, 
se sedlovou a pultovou střechou a s pů-
dou. Dům je netypový, původně sloužil 
jako kino „OKO“, v roce 1994 byl přesta-
věn na „Klub ODEON“, později „DOK“. 
Od 1. 8. 2006 není objekt užíván. Objekt 
je napojen na přípojku el. energie, veřej-
ného vodovodu, parovodu a na veřejnou 
kanalizační síť. Nemovitost není napojena 
na plyn.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 50 000 Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny 
a bude zájemci vrácena v případě, že 
prodej nebude uskutečněn ze strany pro-
dávajícího. V případě odstoupení od na-

bídky ze strany kupujícího propadá kauce 
ve prospěch města. Kauce musí být složena 
na účet města vedený u Komerční ban-
ky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní 
symbol 3612455, konstantní symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby. 
Podmínkou prodeje je také složení celé 
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy; 
v případě zájmu lze nejprve uzavřít smlou-
vu o smlouvě budoucí kupní.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT“ s heslem 
„Benešova 510“ zasílejte v uzavřených 
obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFO-
RECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, 
Trutnov, 541 16, nejpozději do 16. 5. 2016 
- 12:00 hod. Nabídky lze podat i osobně. 
V nabídce uveďte nabízenou kupní cenu, 
způsob její úhrady a předpokládaný způ-
sob využití objektu. K nabídce je nutné při-
ložit kopii dokladu o zaplacení kauce v po-
žadované výši. Na nabídky, u nichž nebude 
kauce v požadované výši a ve stanovené 
lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Otevírání obálek s nabídkami se bude ko-
nat dne 17. 5. 2016 v 8:00 hod. v malém 
sále v suterénu Městského úřadu Trutnov. 
Zájemci mohou být přítomni. Prohlídka ob-
jektu se uskuteční na požádání, po před-
chozí telefonické domluvě.
O způsobu prodeje a konečném schválení 
prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. 
Město Trutnov si vyhrazuje právo od zámě-
ru prodeje odstoupit či změnit podmínky.
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408 
Městského úřadu v Trutnově nebo na tele-
fonu 499 803 281.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města

Jednou z povinností každého chovatele 
psů je držet všechny psy starší  3 měsíců 
v imunitě proti vzteklině, to znamená ne-
chat přeočkovat všechny již očkované psy 
a poprvé očkovat štěňata ve stáří 3 měsíců. 
Povinnosti vyplývající z vyhlášených ochran-
ných a zdolávacích opatření se vztahují 
na všechny fyzické i právnické osoby, které 
mají sídlo, vyvíjejí činnost nebo se zdržují 
na území města Trutnova. 
Hromadné očkování bude organizováno 
a pro- váděno ve stanovených obvodech vete-
rinárním lékařem střediska VETERINÁŘ, s.r.o.,  
Trutnov ve spolupráci s městským úřadem. 

Městský úřad v Trutnově upozorňuje, že 
na základě výše uvedeného bude dne 28. 5. 
2016 prováděno očkování psů proti vztek-
lině. Očkování psů je povinné a je hrazeno 
majitelem (200 Kč očkování pouze proti 
vzteklině, 300 Kč kombinovaná vakcína).

ČASOVÝ HARMONOGRAM OČKOVÁNÍ:
Datum  Od - do 
Místo očkování

28. 5. 2016 8.00 - 8.10 hod. 
Libeč, prodejna
28. 5. 8.20 - 8.35 hod. 
Voletiny, bývalá samoobsluha
28. 5. 8.50 - 9.00 hod. 
Lhota, bývalá prodejna
28. 5. 9.10 - 9.15 hod. 
Adamov, JUTA
28. 5. 9.25 - 9.35 hod. 
Bohuslavice, restaurace

28. 5. 9.45 - 10.05 hod. 
Poříčí, u kostela
28. 5. 10.15 - 10.20 hod. 
parkoviště u krytého bazénu
28. 5. 10.30 - 10.40 hod.  
u restaurace DRUŽBA
28. 5. 10.50 - 11.00 hod. 
Volanov, ZD 
28. 5. 11.10 - 11.15 hod. 
Oblanov, křižovatka
28. 5. 13.00 - 13.05 hod. 
Bojiště, školka
28. 5. 13.40 - 13.45 hod. 
Nový Rokytník, zastávka autobusu
28. 5. 13.50 - 14.00 hod.  
Starý Rokytník, bývalá pošta
28. 5. 14.30 - 14.35 hod. 
Babí, bývalá restaurace
28. 5. 14.50 - 15.00 hod. 
Horní St. Město, rest. U Kousala
28. 5. 15.05 - 15.20 hod. 
Horní St. Město, u hřiště
28. 5. 15.30 - 15.40 hod. 
Nové Dvory, Dvoračka

Další informace pro majitele psů podá  
veterinární středisko VETERINÁŘ, s.r.o., 
Trutnov, tel. 499 815 815.
Při porušení výše uvedené povinnosti bude 
postupováno podle § 48 zák. č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, s odkazem na § 4 odst. 1 d, f) 
zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

Eva Žáková
odbor finanční

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ
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Mateřská škola, Trutnov se v rámci zkva-
litňování výchovně vzdělávací péče sna-
ží získávat finanční prostředky pro své 
nejmenší vypracováním různých grantů 
a výzev. V letošním školním roce se stala 
jedním z úspěšných žadatelů o poskytnutí 
finančních prostředků ze státního rozpoč-
tu v rámci Rozvojového programu MŠMT 
Podpora logopedické prevence v před-
školním vzdělávání v roce 2016, č.j. MSMT 
– 23534/2015. Sepsání žádosti zajistila 
Mgr. Radomíra Viková, které tak patří vel-
ké poděkování. 
Ze získaných finančních prostředků byla 
zakoupena ICT technologie, logopedická 
zrcadla, počítačové programy a pomůcky 
na podporu správného řečového rozvo-
je a zlepšení komunikačních schopností 
u předškolních dětí v celé organizaci. Po-
můcky jsou denně využívány ke stimulaci 

správného vývoje řeči od nejmladších vě-
kových skupin. V rámci zvyšování odborné 
kvalifikace pedagogů v oblasti logopedic-
ké prevence Mgr. et Mgr. Dagmar Kážová 
připravila 2 interaktivní přednášky pro pe-
dagogy naší organizace a 1 přednášku pro 
zákonné zástupce. Tři pedagogické pra-
covnice v rámci projektu v současné době 
absolvují v Národním institutu pro další 
vzdělávání v Hradci Králové kurz s názvem 
Logopedický asistent – Primární logopedic-
ká prevence ve školství. 
Získáním a realizací celého projektu se 
nám nadále úspěšně daří zkvalitňovat 
vzdělávací činnost a logopedickou péči 
u dětí, zlepšovat vzájemnou spolupráci 
s rodinami dětí a zvyšovat odbornou kva-
lifikaci pedagogů. 

Bc. Vladimíra Priputenová
ředitelka mateřské školy 

Den otevřených  
dveří v MŠ  
Čtyřlístek
Úpská ul. 559,  
Trutnov 4
Srdečně zveme na návštěvu všechny rodiče 
a děti, kteří mají zájem o umístění do naší 
školky. Seznámíme vás s prostředím celé naší 
MŠ. Děti si budou moci pohrát ve třídě s hrač-
kami nebo si užít v tělocvičně, na trampolíně, 
či se vyskotačit v kuličkách nebo na nových 
herních prvcích v areálu zahrady MŠ, které 
byly spolufinancovány z dotací EU.
Přijďte se na nás podívat, a to v pátek 6. 5. 2016. 
Prohlídka MŠ Čtyřlístek začíná v 10.00 hod.
Máme pro vás připravené nové informace 
o zápisu do MŠ na školní rok 2016/17, kte-
rý bude probíhat v termínu od 23. 5. 2016 
do 25. 5. 2016 od 10.00 do 14.00 hod., i o na-
šem bohatém nadstandardním programu.
Moc se na vás těší všichni ze Čtyřlístku.

Bc. Dana Faltová

MATEŘSKÁ ŠKOLA, TRUTNOV informuje

  ZPRÁVY Z MĚSTA

Mateřská škola, Trutnov oznamuje, že 
v termínu od 23. 5. do 25. 5. 2016 v době 
od 10:00 do 14:00 hod. bude na jednotli-
vých pracovištích Mateřské školy, Trutnov 
probíhat zápis k předškolnímu vzdělává-
ní pro školní rok 2016/2017. Zákonný zá-
stupce, který bude mít zájem o umístění 
dítěte na některé z pracovišť subjektu, se 
k zápisu dostaví ve výše uvedeném termí-
nu s dítětem a jeho rodným listem. V pří-
padě zdravotního postižení s vyjádřením 
školského poradenského zařízení. Žádost 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
si lze již teď stáhnout na www.mstrutnov.
cz/pro-rodice/ a opatřit potvrzením od pe-
diatra o řádném očkování dítěte. K zápisu 
se tak bude možné dostavit již s vyplněnou 
a potvrzenou žádostí. Datum podpisu zá-
konného zástupce dítěte musí být ale do-
plněno až v době zápisu.  

Bližší informace o průběhu zápisu lze zís-
kat na vybraných pracovištích Mateřské 
školy, Trutnov:

KOMENSKÉHO 485, 541 01 Trutnov - vedou-
cí pracoviště: Eva Kisková, tel.: 499 814 957, 
e-mail: e.kiskova@mstrutnov.cz 

GORKÉHO 289, 541 01 Trutnov - vedoucí pra-
coviště: Miroslava Babková, tel.: 499 816 354, 
e-mail: m.babkova@mstrutnov.cz 

ŽIŽKOVA 465, 541 01 Trutnov - vedoucí praco-
viště: Bc. Ilona Nesvadbová, tel.: 499 817 632, 
e-mail: i.nesvadbova@mstrutnov.cz 

V DOMCÍCH 106, 541 01 Trutnov - vedoucí pra-
coviště: Mgr. Petra Trnovská, tel.: 499 815 711, 
e-mail: p.trnovska@mstrutnov.cz 

TKALCOVSKÁ 542, 541 01 Trutnov - vedoucí pra-
coviště: Jarmila Vondráčková, tel.: 499 816 701, 
e-mail: j.vondrackova@mstrutnov.cz 

NOVODVORSKÁ 617, 541 01 Trutnov - ve-
doucí pracoviště: Bc. Lenka Millerová, tel.: 
499 814 915, e-mail: l.mullerova@mstrutnov.cz 

ÚPSKÁ 559, 541 02 Trutnov 2 - vedoucí pra-
coviště: Bc. Dana Faltová, tel.: 499 732 363, 
e-mail: d.faltova@mstrutnov.cz 

HORSKÁ 282, 541 02 Trutnov 2 - vedou-
cí pracoviště: Mgr. Radomíra Viková, tel.: 
499 733 387, e-mail: r.vikova@mstrutnov.cz 

BENEŠOVA 222, 541 03 Trutnov 3 - ve-
doucí pracoviště: Mgr. Oluše Hejnová, tel.: 
499 841 690, e-mail: o.hejnova@mstrutnov.cz 

VOLETINY 128, 541 03 Trutnov 3 - vedoucí pra-
coviště: Marcela Jarkovská, tel.: 499 841 215, 
e-mail: m.jarkovska@mstrutnov.cz 

O přijetí dítěte v rámci zápisu k předškol-
nímu vzdělávání nerozhoduje datum ani 
pořadí podané žádosti. Děti jsou na vybra-
ná pracoviště subjektu přijímány v soula-
du se Zásadami upravujícími přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání do Mateřské 
školy, Trutnov a přestupy mezi jednotli-
vými pracovišti pro školní rok 2016/2017 
zveřejněnými na jednotlivých pracovištích 
a na www.mstrutnov.cz .

Bc. Vladimíra Priputenová
ředitelka mateřské školy

Výměnný pobyt Trutnov – 
Zerbst  2016 aneb Když mlčí 
ústa, pomůžou ruce
Ve dnech 4. – 8. 4. 2016 se uskutečnil vý-
měnný pobyt mezi studenty trutnovského 
gymnázia a gymnázia Francisceum v Zerb-
stu. Do Německa nás odjelo 14. Ubytováni 
jsme byli v hostitelských rodinách přímo 
v Zerbstu či v okolních vesnicích. První den 
jsme se vydali na prohlídku Magdeburgu, 
která započala adrenalinovým zážitkem 
v místním lanovém centru. Poté jsme na-
vštívili monumentální magdeburský dóm 
a Hundertwasserův dům, který překvapil, 
zaujal i rozveselil každého z nás. Středa byla 
věnována hlavnímu městu Německa Berlí-
nu. S východem slunce jsme vyrazili na cestu 
a po třech hodinách jízdy jsme stanuli před 
budovou Říšského sněmu. Dovnitř jsme byli 
vpuštěni až po přísné a důkladné kontrole, 
která nás sice zdržela, ale dodala pocit bez-
pečí. Výtah nás vyvezl na střechu budovy, 
odkud jsme měli celé město jako na dlani. 
Poté jsme se vydali procházkou ulicí Unter 
den Linden kolem památníku holocaustu 
k Braniborské bráně. Strašidelný zážitek nás 
čekal v místním „Muzeu hororu“, kde jsme 
byli seznámeni s temnými příběhy z berlín-
ské historie. Příjemné prosluněné odpole-
dne jsme zakončili návštěvou obchodního 
centra Primark. Poslední den pobytu si pro 
nás naši němečtí přátelé připravili vyjížďku 
na kole podél Labe, završenou grilováním 
vynikajících klobásek.
Celá akce se i přes mírné problémy s po-
rozuměním velmi vydařila, s ubytováním 
i programem jsme byli spokojeni. Děku-
jeme vedení školy, že nám tento výjimeč-
ný zážitek umožnilo, a také paní učitelce 
Mládkové a Báchorové, kterým vlídnost 
a trpělivost vydržela po celý týden.
Na konci dubna bude toto cizojazyčné dob-
rodružství pokračovat, až za námi naši noví 
kamarádi z Zerbstu přijedou do Trutnova.

Jana Kunčarová, 4. X

OZNÁMENÍ O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
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Sobotní den 19. března 2016 studenti tře-
tího ročníku oboru Elektronické počítačové 
systémy Střední průmyslové školy, Trutnov, 
Školní 101, vybojovali 1. místo v Praze na ce-
lostátní soutěži nazvané Networking Acade-
my Games – kategorie Internet věcí. Soutěž 
je pořádána společností Cisco Systems a za-
měřuje se na stále se rozšiřující Internet věcí 
v kombinaci s minipočítačem Raspberry Pi.
Celkem soutěžilo 30 tříčlenných týmů z celé 
České republiky, a to jak ze středních, tak 
i vysokých škol. V tomto konkurencí nabi-
tém klání se V. Pospíšilovi, L. Kulhánkovi 

a O. Kacovskému podařilo zvítězit ve finá-
lovém kole soutěže.
Soutěžním úkolem bylo během 3 hodin vymy-
slet, zkonstruovat a naprogramovat cyklovač 
stěračů automobilu s použitím minipočítače 
Raspberry Pi, krokového motorku, tlačítek a dis-
pleje zobrazujícího nastavený čas cyklování.
Soutěžícím studentům blahopřejeme k do-
saženému úspěchu. Dokázali uplatnit stu-
diem získané programátorské dovednosti 
v praxi a obstáli v konkurenci nejen střed-
ních škol z celé České republiky, ale i mezi 
vysokoškoláky.

Ing. Jan Beran

Ředitel Střední průmyslové školy v Trutnově 
Ing. Vladislav Sauer a jednatel a současně 
majitel firmy KASPER KOVO s.r.o. Ing. Rudolf 
Kasper podepsali dne 8. 4. 2016 na pracoviš-
ti pro praktické vyučování v Mladých Bukách 
Smlouvu o vzájemné spolupráci. Součástí 
slavnostního podpisu bylo předání mimořád-
ného finančního daru škole od firmy KASPER 
KOVO s.r.o. ve výši 200 tis. Kč na dovybavení 
strojních dílen.

Při této příležitosti Ing. Rudolf Kasper shrnul 
dosavadní úspěšnou spolupráci školy a spo-
lečnosti, a to jak v oblasti umožnění odbor-
ného výcviku či souvislé odborné praxe žáků 
na pracovištích společnosti, tak i v oblastech 

materiální a finanční. Podpis Smlouvy o vzá-
jemné spolupráci formálně završuje snahu 
společnosti a školy o navázání těsnějších 
vzájemných vztahů. Dále pan Ing. Kasper 
společně s personální manažerkou společ-
nosti Mgr. Dagmar Papíkovou nabídli žákům 
možnost zaměstnání po skončení studia 
ve firmě KASPER KOVO s.r.o., která má dnes 
více než 300 zaměstnanců, mezi kterými jsou 
i absolventi trutnovské průmyslovky.
Slavnostnímu aktu byli přítomni žáci 3. roč-
níku oboru s výučním listem Nástrojař, kteří 
se zúčastnili soutěže „Nástrojař roku“. Ta 
se skládala z části teoretické, ve které žáci 
prokazovali své znalosti v oblasti strojíren-
ství, a praktické, při které žáci zhotovovali 
výrobek. Vítězem soutěže se stal Petr Vo-
dák, na druhém místě se umístil Dan Rücker 
a třetí skončil Radek Seidel, kterým Ing. Ru-
dolf Kasper předal hodnotné ceny ve výši 
téměř 10 tis. Kč, věnované jeho firmou. 
Gratulujeme!
Zhotovené výrobky účastníků soutěže do-
kládají, že převážná většina z nich je při-
pravena uspět při závěrečných zkouškách 
a rovněž uspět při nástupu do zaměstnání 
ve svém oboru.

Luděk Dušek

Okénko Klubu 
seniorů
Nejdříve se podívejme na to, co je za námi:  
24. 3. 2016 – slavnostní setkání v rámci oslav 
65. výročí svatby manželů Šafaříkových. Na pří-
jemném odpoledni se podíleli: Petr Stránský, 
šestiletý trumpetista – Matěj Břeň (12 let), kla-
rinet a zpěv – mladý saxofonový soubor ze ZUŠ 
Trutnov – Sára Granátová, mažoretka – Eva 
Menclová, kytara a zpěv – Tereza Išová, břišní 
tanečnice – Magdalena Josífková, hra na flétnu 
za doprovodu kytaristy Martina Stejskala – Lu-
káš Červený, houslista. Všem patří náš velký dík. 
13. 4. 2016 proběhlo již 449. zasedání Klubu 
seniorů. Zajímavé besedy se při této příležitos-
ti zúčastnil filmový režisér Tomáš Magnusek.  
Fotograf Zbyněk Šanc nám promítl krásné zá-
běry z Jižní Ameriky. 
22. 4. 2016 jsme uskutečnili prohlídku výsta-
vy malíře Roberta Fürbachera za jeho přímé 
účasti. Velice oceňujeme jeho malířské umění.  
K další práci mu přejeme pevnou ruku, nápa-
ditou hlavu a v prodeji obrazů hodně úspěchů.
Nyní se zahleďme na to, co je před námi: 
11. 5. 2016 – další naše středeční klubové setká-
ní od 15 hodin v malém sále Městského úřadu 
Trutnov. Zbyněk Šanc v něm dokončí promítání 
snímků z Jižní Ameriky a přidá k tomu Afriku.
17. 5. 2016 – sejdeme se mimořádně v ÚTERÝ 
při besedě s poslancem Evropského parlamen-
tu Petrem Machem, od 15 hodin v malém sále 
MěÚ Trutnov. Srdečně zveme další trutnovské 
občany!

Miloslav Šafařík
předseda Klubu seniorů

Svaz tělesně postižených
Další akcí místní organizace STP bylo uspořá-
dání společné vycházky do přírody. Téma vy-
cházky bylo „Po stopách bojů Prusko-rakouské 
války“. Sešli jsme se 12. 4. 2016 ve 14 hod. před 
lesnickou školou. Prošli jsme parkem a pokra-
čovali na cvičiště, tzv. „parašuťák“, kde jsou 
různé atrakce na cvičení v přírodě. Lesními 
stezkami jsme se dostali k Janské kapli zasvě-
cené Janu Křtiteli, kde je nyní malé vojenské 
muzeum. Pokračovali jsme až na vrch Šibeník 
k památníku generála Gablenze, postavené-
mu roku 1868 na jeho památku a památku 
padlých na zdejším bojišti. Při malém zastavení 
u kaple měla naše členka paní Havlíková při-
praveno stručné povídání o Prusko-rakouské 
válce. Rakousko v této válce vyhrálo jedinou 
bitvu, a to právě u Trutnova. Vítězství Pruska 
nad Rakouským císařstvím vedlo ke vzniku Ra-
kousko-Uherska. Za příznivého počasí, po ně-
kolikakilometrové procházce krásnou přírodní 
scenérií trutnovského okolí, jsme vycházku 
ukončili občerstvením v restauraci Na Bojišti. 
Protože se vycházka líbila, bylo vysloveno přá-
ní na uspořádání dalších takovýchto vycházek. 
Budeme se snažit přání vyhovět a o uspořádá-
ní další takovéto akce vás budeme včas infor-
movat jednak v RL a také v naší vývěsní skříňce 
(naproti drogerii Rossmann). K účasti zveme 
všechny zájemce.  

Výbor MO STP v ČR, z. s.

Vítězství průmyslováků na Internetu věcí

Kasper ocenil „Nástrojaře roku“ a škole 
věnoval dar 200 tisíc

Škwor

Doctor Victor
13:OO COOL & JUICY 14:3O PEGAS & SATRIANI PROJECT 

16:OO BENJANING´S CLAN 17:3O DOCTOR VICTOR 19:OO ŠKWOR 
2O:3O LÁĎA KŘÍŽEK & KREYSON 22:OO TŘI SESTRY BANDITOS

23:3O WANASTOWI VJECY REVIVAL

V s t u p n é :  1 3 O  K č  p ř e d p r o d e j  |  1 5 O  K č  n a  m í s t ě 
d ě t i  o d  1 O O  d o  1 3 O  c m  v  d o p r o v o d u  r o d i č ů  4 O  K č 
e - m a i l :  i n f o @ p i v o f e s t . c z  |  t e l . :  7 7 7  6 4 2  O O 9 
v s t u p e n k y  o n l i n e  w w w . k u p v s t u p e n k u . c z

w w w . p i v o f e s t . c z

Pít se bude:

11/6 2O16

T Ř I N Á C T Ý

R O Č N Í K

Láďa Křížek  
& Kreyson
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Podpořte již 20. ročník Květinového dne!

Studenti budou moci oslavit příchod 
máje opět hudbou

Oblastní charita Trutnov by vám v tomto 
příspěvku ráda představila další ze svých na-
bízených služeb, a to půjčovnu zdravotních 
pomůcek. Pro všechny potřebné je zde k dis-
pozici řada kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek, jako jsou elektrická či mechanická 
polohovací lůžka, mechanické vozíky, chodít-
ka různých typů, toaletní křesla, rotopedy, ale 
také řada přístrojů, mezi něž patří kyslíkové 
koncentrátory, odsávačky, lineární dávkovače 
apod. Hlavní přínos těchto pomůcek spočívá 
v tom, že umožňují lidem zůstávat ve svém 
domácím prostředí. Usnadňují jim každoden-
ní úkony, napomáhají k obnovení sil, rychlej-
ší rekonvalescenci, zvyšují komfort. Také jsou 
nenahraditelnými a účinnými pomocníky ro-

dinným příslušníkům v péči o svého blízkého. 
Veškeré pomůcky jsou půjčovány na základě 
smlouvy o pronájmu a dle platného ceníku. 
Zároveň je poskytována poradenská činnost 
a návaznost na ostatní služby naší organizace.
V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce 
bude půjčovna obnovena a rozšířena, a tím 
lépe uspokojíme zvyšující se poptávku klientů.

Marie Špicarová

l  Podpořeno z Programu švýcarsko-české spo-
lupráce

l  Supported by a grant from Switzerland 
through the Swiss Contribution to the en-
larged European Union

Také v tomto roce se uskuteční jako sou-
část mezinárodní kampaně proti rakovině 
za zlepšení léčby a výzkumu nádorových 
onemocnění ve středu 11. května již 20. roč-
ník celonárodní veřejné sbírky Květinový den 
s označením Český den proti rakovině 2016. 
Akce je zaměřena na výchovu ke zdravému 
způsobu života v rodině a na prevenci rizi-
kových faktorů spolupodílejících se na ná-
dorových onemocněních. Účelem sbírky je 
nádorová prevence, zlepšení kvality života 
onkologických pacientů, podpora onkolo-
gické výchovy, výzkumu a vybavení onkolo-
gických center. Tradičním symbolem sbírky je 
žlutý květ měsíčku lékařského, barva stužky 
u kytiček bude letos růžová. Kvítek bude opět 
nabízen za minimální příspěvek 20 Kč. 
Hlavním tématem sbírky a letáků bude ten-
tokrát prevence nádorů prsu. Jde o jedno 

z nejčastějších onkologických onemocnění 
v evropské populaci s výskytem 63 diagnóz 
na 100 000 žen, u nás v České republice do-
konce 71 případů na 100 000 žen. 
V našem regionu se Květinovému dnu dlou-
hodobě věnuje Liga proti rakovině Náchod 
se sídlem v budově MěÚ Náchod, Palachova 
1303, která již více než 20 let působí v oblasti 
prevence a podpory nemocných. Díky její spo-
lupráci s 15 středními školami a skauty v mno-
ha městech a obcích Náchodska, Broumovska, 
Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměř-
ska jsme oblastí, kde lidem není zdraví lho-
stejné a kde má Květinový den každoroční 
podporu veřejnosti.
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlav-
ním cílem, pomozte prosím i vy!

Liga proti rakovině Náchod

V letošním roce se v našem městě bude konat 
studentská hudební slavnost, tradičně v areálu 
na Nivách, nesoucí název Trutnovský Majáles 
2016. Uskuteční se v pátek 6. 5. s pestrým pro-
gramem nejen pro studenty.
Ve 12:30 h zahájí akci majálesový průvod 
městem, který má začátek na parkovišti u Niv 
a zastávku na náměstí, kde si všichni mohou 
udělat společnou fotku. Na konci průvodu bu-
dou zvoleni jeho král a královna. Dále můžete 
na Nivách zhlédnout stánek firmy Chaoscom-
pany, jež připravila logo akce, a občerstvit se 
u stánku SŠ Volanovská. Od 15:00 do 22:30 ho-
din bude následovat hudební program a malé 
překvapení, které si připravila střední zdra-
votnická škola. Kapely - napříč různými žánry                                                                                                                 
- přijedou z oblasti Krkonoš.
Jako první vystoupí kapela Neanderthal-
lica, složená pouze ze studentů trutnovského 
gymnázia. Po nich zahrají pardubičtí Gimme 

Shelter, punková kapela Náhodný Výběr,  
v 19 h se budete moci těšit na Catska, která 
vás přivede do nálady. Následně uslyšíte ve-
lice známé a oblíbené Benjaming’s Clan a celý 
program zakončí kapela Rammstein revival 
z Liberce. Celá akce vyvrcholí v 22:30 h after-
party v Pasáži.
Trutnovský majáles je akce studentů pro stu-
denty, zveme ale širokou veřejnost, kterou se 
pokusíme vtáhnout do atmosféry celé akce. 
Vstupné je volné.

Veronika Scholzeová

Oblastní charita Trutnov Služby sociální 
rehabilitace 
poskytované 
ve Stacionáři 
RIAPS
dospělým lidem s duševním onemocněním 
jsou od ledna letošního roku součástí pro-
jektu Služby sociální prevence v Králové-
hradeckém kraji IV. Projekt je financován 
z prostředků Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu. Prostředky z tohoto 
programu významně podporují naši snahu 
zapojit klienty v co největší míře do růz-
norodých tréninkových aktivit směřujících 
k integraci nejen do chráněného či otevře-
ného pracovního prostředí, ale zejména 
zpět do přirozeného sociálního prostředí.
Stacionář RIAPS poskytuje služby pro klien-
ty z regionu Trutnovsko. Od dubna budou 
moci klienti ze Dvora Králové nad Labem 
nově využít prostory na adrese náměstí T. G. 
Masaryka 40. Prostory byly otevřeny v pon-
dělí 11. 4. 2016. Udělalo nám radost, že 
služby přišel podpořit také senátor Ing. Jiří 
Hlavatý. 

Mgr. Lucie Skalská

PŘEZIMOVÁNÍ 
JEŽKA V MŠ
Ježčí slečnu jsme pojmenovali Růženka. 
Máme ji v naší MŠ Stonožka v Trutnově 3 
od ledna 2016. Zimu v přírodě by nepřežila, 
byla příliš malá. Do „pěstounské péče“ jsme 
si ji vzali ze záchranné stanice Krkonošské-
ho národního parku ve Vrchlabí. Spolupra-
cujeme s Ing. Bílkem, který k nám jednou 
za měsíc přijede Růženku zkontrolovat 
a očkovat proti parazitům. V lednu sezná-
mil děti se životem ježků a vysvětlil, jak se 
o Růženku starat. Ježčí slečna je v ohrádce, 
kterou za spolupráce dětí čistíme, denně 
měníme vodu a krmíme.  Do všeho jsou 
zapojeny děti společně s rodiči. Přinášejí 
potravu z domova. Ke konci dubna, až se 
oteplí, Růženku vypustíme do přírody.

Iveta Patzeltová
učitelka MŠ Benešova, Trutnov 3

Obora Horní Lysečiny 
„U Tygra“

Žákům Základní školy speciální a prak-
tické školy Vrchlabí, odloučeného praco-
viště v Trutnově, se naskytla neobyčejná 
podívaná při návštěvě přezimovací obory 
„U Tygra“ v Horních Lysečinách, která spadá 
pod Správu KRNAP. V této oboře je možno 
vidět stádo přibližně 60 kusů laní a jelenů. 
Edukační program byl plný jak poutavého 
vyprávění, tak praktických činností v podo-
bě hraní na vábničku, poznávání volně žijí-
cích zvířat dle kopýtek a srsti či pozorování 
stáda při krmení. Děkujeme panu Ing. Pavlu 
Koutovi za krásný program.

Mgr. Lenka Šimůnková
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English Camp 
Trutnov 2016
Termín: 2. - 9. 7. 2016
Místo: Lesní bouda, Pec pod Sněžkou
Cena: 3 500,- Kč
Pojeď s námi na fantastický English Camp 
a zažij spoustu zábavy. Zlepši si svoji ang-
ličtinu s rodilými mluvčími z USA, poznej 
nové přátele, užij si sporty a workshopy. 
Více info a přihlašování na  
www.englishcamps.cz
Kontakt: Ing. Jiří Dušek, tel.: 728 926 129, 
e-mail: jiridusek87@gmail.com

Oslavte Den dětí 
na Kufrovém jarmarku!
První červnový den celý svět slaví Meziná-
rodní den dětí. Připomínáme si, že děti jsou 
naše budoucnost, a je proto důležité pe-
čovat o jejich blaho. Žáci i pedagogové ZŠ 
Komenského se k této příležitosti rozhodli 
uspořádat Kufrový jarmark, na kterém kaž-
dá třída předvede své dovednosti a nabídne 
nejrůznější výrobky k užitku i k dekoraci va-
šich domovů. Akce se bude konat 1. června 
od 15 do 18 hodin ve venkovním areálu ZŠ 
Trutnov, Komenského 399. 
Čeká vás ochutnávání čerstvých dobrot, 
které pro vás děti upečou, možnost náku-
pu ručně vyráběných produktů, na kterých 
děti pracují již od září – vše za drobný peníz 
(od 1 do 50 Kč). Dále se budete moci zapojit 
do krátkých workshopů (bubnování, žong-
lování s ohněm a světlem, ekokoutek) a po-
kochat se výstavou textilních objektů naší 
kolegyně Ivany Dvořákové – najdete zde ta-
pisérie, oděvní doplňky apod. Svoje nadání 
předvedou děti podpořené projektem Cesta 
talentu: Dominik Ponocný a jeho vábení divé 
zvěře, milovník astronomie Jan Merc a další. 
Pobaví Vás představení školního dramatic-
kého souboru nazvané Noční můry. Případ-
ný výtěžek z Kufrového jarmarku poputuje 
na rekonstrukci učebny hudební výchovy.

Tereza Bradnová

Jarní události  
v Dětské lesní  
školce Ostrov přírody
I přes nepřízeň počasí se Jarní slavnost vyda-
řila, návštěvníci přišli v hojném počtu a kot-
líkovou polévku jsme pro velký úspěch va-
řili několikrát. Velikonoční tvoření pro děti 
i dospělé mělo též velký ohlas a výrobky zde 
vytvořené si návštěvníci odnesli domů. 
Svátky jara si děti zpestřily návštěvou Trut-
novského jarmarku, kde se seznámily s tra-
dičními krkonošskými výrobky. Na naší malé 
farmě ve Velkém údolí se k velké radosti 
dětí narodilo několik jehňátek a kůzlátek.
Další námi připravovaná slavnost pro veřej-
nost se uskuteční 11. 6. 2016.

průvodci DLŠ Ostrov přírody

Pozvánka na seminář 
Využití stlačeného zemního 
plynu (CNG) v dopravě 
Zástupci RWE Energo, s.r.o. ve spolupráci se 
společností Porsche Česká republika s.r.o., 
importérem značky Volkswagen do ČR, vás 
seznámí s výhodami paliva CNG, představí mo-
dely vozů na CNG a zahájí provoz CNG stanice 
od RWE v Trutnově. 
Akce se koná ve čtvrtek 19. 5. 2016 od 10 ho-
din v prostorách autosalonu Volkswagen spo-
lečnosti OLFIN Car, s.r.o. na ulici Královédvor-
ská 517, Trutnov. V rámci akce bude možné vy-
zkoušet jízdu s CNG vozy i jejich natankování. 
Těšíme se na setkání s vámi! Svoji účast prosím 
potvrďte do 16. 5. 2016. 
Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o.

tel.: 724 947 778
e-mail: marketa.schauhuberova@rwe.cz

Mateřská škola speciální
Děti z Mateřské školy speciální „Na Struze“ se 
mohly po novém roce těšit hned z několika 
krásných akcí. V lednu proběhl týden v du-
chu „Ledového království“. Nová disneyovka 
ovládla doslova celý svět a děti ji prostě milují. 
Celý týden plnily úkoly s nebojácnou Annou, 
zakletou Elsou, drsným horalem Kristoffem 
a legračním sněhulákem Olafem. Vrcholem 
týdne byl karnevalový rej s tancem a zpěvem, 
jak se na řádný karneval sluší a patří.
Únor se nesl ve znamení smyslů. Děti si mohly 
v praxi vyzkoušet, jak jednotlivé smysly fun-
gují. Sluchem rozlišovaly nejrůznější zvuky 
a hudební nástroje, ostřily zrak pohledem 
do dalekohledů a krasohledů, v temném sta-
nu hledaly obrázky, trénovaly hmat pomocí 
tajných pytlíčků s ukrytými předměty, čichaly 
k nejrůznějším pochutinám a koření, ochut-
návaly dobroty a učily se rozeznávat chutě. 
Nakonec si vyzkoušely i situace, kdy jeden ze 
smyslů je vyřazen.
V březnu nastává čas vítání jara. Zima poma-
lu odchází a všichni se těšíme na jarní sluníč-
ko. V pondělí 14. 3. vyráží velký průvod v čele 
s „Morenou“ k řece Úpě. Nechybí řehtačky, 
bubínky, chrastidla, zvonečky. A všichni zpí-
vají v duchu lidové tradice: „Neseme Morénu, 
pěkně vystrojenů, hej hej hej …“ Morena byla 
do vody hozena, jaro má cestu otevřenou.
Mateřská škola speciální Na Struze zve nové 
rodiče a jejich děti na Den otevřených dveří, 
který proběhne dne 3. 5. 2016 v 15.45 hod. 
V případě vašeho zájmu o vstup do naší MŠ 
nabízíme individuální konzultaci s ředitelkou 
školy. Budou vám předány veškeré informace 
k přijetí vašeho dítěte, popřípadě doporuče-
no odpovídající školské poradenské pracoviš-
tě. Těšíme se na vás. Bližší informace na tel.: 
499 941 054, 724 885 932 (ředitelství školy).

Práce SOČ v tomto školním roce předložila 
trojice studentů našeho gymnázia. Obhajoba 
prací v okresním kole dvě z nich posunula 
do kola krajského, které se uskuteční 11. 5. 
2016 v Hradci Králové.
Okresní kolo SOČ (středoškolská odborná 
činnost) proběhlo 12. 4. 2016 na VOŠZ a SZŠ 
v Trutnově. V soutěži se představilo celkem 
devět prací v osmi kategoriích, z toho třemi 
pracemi přispěli studenti Gymnázia Trutnov.
Nároky na kvalitu prací, formální zpracování 
a promyšlenou obhajobu před devítičlennou 
komisí jsou vysoké a vyžadují od účastníků 
značné úsilí. Všichni si proto zasluhují uznání 
a obdiv. V okresním kole nejde jenom o ví-
tězství v kategorii, ale současně o doporučení 
k postupu do krajského kola.
Jako první z našich zástupců vystoupila Marké-
ta Kateřina Wiležinská (8. Y) v oboru 15 – te-
orie kultury, umění a umělecké tvorby – s pra-
cí „Velký a malý bratr“. Její vystoupení bylo 
velmi zajímavé a přítomné účastníky zaujalo. 
Dobře reagovala také na položené dotazy. Její 
práce i přesto k dalšímu postupu doporučena 
nebyla. Následovalo vystoupení Vítka Udatné-
ho (7. Y) v oboru 10 – elektrotechnika, elektro-
nika a telekomunikace – s prací „Dálkově a au-
tonomně řízené vozidlo“. Vítek svoji obhajobu 
zvládl bravurně a s jistotou, velkým kladem byl 
funkční model auta. Komisi svou doslova „ži-
vou“ prezentací přímo nadchl a o konečném 
výsledku nebylo pochyb: postup do krajského 
kola. Posledním naším zástupcem byl Jiří Brát 
(4. A) s prací „Fytogeografické porovnání sou-

časného výskytu některých vybraných druhů 
rostlin na území Rýchor s lety 1965 – 1967“, 
a to v oboru 4 – biologie. Jeho práce vychází 
z výsledku průzkumu provedeného v letech 
1965 – 1967 Mgr. Květou Máchovou, dlouhole-
tou středoškolskou profesorkou na Gymnáziu 
v Trutnově. Paní Máchová, ač v důchodu, byla 
u obhajoby přítomna. Jiří Brát před komisí 
obstál, ve svém vystoupení všechny přítomné 
přesvědčil o přínosu práce pro ochranu vzác-
ných druhů rostlin na území KRNAPu a také 
v tomto případě padlo jednoznačné doporu-
čení k postupu do dalšího kola.
Z předložených obhajovaných devíti prací 
postoupilo do krajského kola pouze pět. 
I z tohoto pohledu byla naše reprezentace 
v okresním kole mimořádně úspěšná. Přeji 
postupujícím, aby v krajském kole dosáhli 
co nejlepších výsledků, a pokud by některá 
z prací postoupila do národní přehlídky, byl by 
to vynikající a mimořádný úspěch.

Karel Urban
garant školního kola SOČ

Úspěšná reprezentace studentů Gymnázia Trutnov 
v okresním kole SOČ
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Kouzlení z perníku – excelentní 
úspěch Terezy Ševcové
Ve čtvrtek 17. 3. 2016 proběhl v Nové Pace  
5. ročník soutěže Kouzlení z perníku pod zášti-
tou Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů. 
Naši školu reprezentovala v kategorii A (pře-
dem připravená kompozice - velikonoční kras-
lice) Tereza Ševcová. Její soutěžní dílo nemoh-
lo než zaujmout odbornou porotu a výsled-
kem je umístění ve zlatém pásmu!

Výborné výkony zedníků a truhlářů
V Hradci Králové proběhla ve dnech 18. 3. – 19. 
3. 2016 soutěžní přehlídka stavebních řemesel 
SUSO, konaná v rámci stavební výstavy Stav-
ba a zahrada 2016. Žáci oboru Zedník Lukáš 
Najman a David Wajsar nejprve absolvovali 
teoretickou část, druhá část obsahovala test 
a omítky CEMIX, zdění materiálu POROTHERM 
a YTONG včetně lepení lícových pásků a stavě-
ní komínu HELUZ, což zvládli velice úspěšně. 
Soutěže se zúčastnilo 6 družstev a v náročném 
souboji naši žáci získali vynikající 2. místo!
Zástupci učebního oboru Truhlář Jiří Žádný 
a Jaroslav Švajdler po absolvování teoretické 
části zhotovovali šestihrannou dřevěnou lavici. 
Menší soutěžní zkušenosti stačily na 12. místo. 
Všestranně podporujeme nadané žáky a víme, 
že účastí v soutěži získali nové poznatky a zku-
šenosti. Zároveň je pro ně motivací pro další 
zlepšování jejich teoretických a manuálních 
dovedností. 

Lukáš Najman a David Wajsar sbírali další zku-
šenosti i v zahraničí – koncem března repre-
zentovali školu na mezinárodní soutěži MU-
RÁR 2016 v Nitře. Pracovali s materiály firmy 
WIENEBERGER a BAUMIT. V konkurenci dalších 
15 družstev se naši žáci velmi dobře vyrovnali 
s drobnými nástrahami slovenštiny v teoretic-
ké části a svými výkony získali 79 bodů ze 100. 
Celkově obsadili 7. místo, kdy je od 3. příčky 
dělilo pouhých 7 bodů. 

Druhé místo instalatérů  
v regionálním kole
Ve dnech 6. a 7. 4. 2016 v rámci výstavy „Byd-
lení na Zahradě Čech“ v Litoměřicích proběh-
lo regionální kolo soutěže pořádané Cechem 
instalatérů ČR. V soutěži složené z teoretické 
a praktické části, které se zúčastnilo 10 druž-
stev, soutěžili žáci školy druhého ročníku obo-
ru Instalatér Martin Pulpán a Josef Juriga.  Žáci 
instalovali podle výkresové dokumentace roz-
vody studené vody, rozvody podlahového vy-
tápění i připojení plynového kotle. 
V obou částech soutěže naši žáci projevili vý-
borné znalosti a dovednosti a obsadili vynika-
jící 2. místo! 
Děkujeme všem našim žákům za jejich řemesl-
ný um a perfektní reprezentaci školy a učebních 
oborů Cukrář, Pekař, Zedník, Instalatér a Truhlář!

Mgr. Ing. Jitka Daňková

Pro děti od 2 do 8 let
Po celé léto od 6.30 do 18.00 hod.,  
až 11,5 hod. denně.
Tematické akční týdny pro jednotlivé vě-
kové skupiny s výlety, zábavou, vyráběním, 
pohybem i hudbou. ČJ + AJ po celý den. 
Velký důraz na pobyt venku a prožitko-
vost. Strava 5x denně. Areál MŠ Meluzí-
nek. Info na www.meluzinek.cz, tel.: +420 
777 260 315.

Vážení rodiče, jako každoročně i letos dá-
váme možnost dětem z ostatních školek 
a jeslí trávit léto v naší MŠ Meluzínek. Je 
pouze na vás, zda budete mít zájem pouze 
o týden, dva, měsíc nebo celé prázdniny. 
Děti mají o zábavu postaráno v jednot-
livých tematických týdnech, ve kterých 
ochutnají ze společné zábavy, her, soutěží, 
sportu i vyrábění, včetně her s hudebním 
doprovodem. Každý týden také absolvuje-
me výlet za poznáním. Děti mohou přichá-

zet od 6.30 hod., loučíme se kolem 18 hod. 
Strava po celý den: snídaně, přesnídávka, 
oběd, 2 odpolední svačinky.  Na pitný re-
žim jsme v létě obzvlášť důslední. Samo-
zřejmostí je důraz na celodenní jazykové 
vzdělání.

Zvýhodněný ceník:
1 týden  - 2 990 Kč (55 h., 54 Kč/1 h.)
2 týdny  - 5 900 Kč (110 h., 53,60 Kč/1 h.)
3 týdny  - 7 500 Kč (165 h., 45,50 Kč/1 h.)
měsíc     - 9 500 Kč (242 h., 39 Kč/1 h.)

Program:
  4. 7. -   8. 7. – Pohádkový týden
11. 7. - 15. 7. – Cesta kolem světa
18. 7. - 22. 7. – Indiánské léto
25. 7. - 29. 7. – Olympijský týden
  1. 8. -   5. 8. – Pohádkový týden
  8. 8. - 12. 8. – Cesta kolem světa
15. 8. - 19. 8. – Indiánské léto
22. 8. - 26. 8. – Olympijský týden

Úspěchy žáků SOŠ a SOU Trutnov, Volanovská  
v soutěžích odborných dovedností na jaře 2016

Příměstské tábory s MELUZÍNKEM

Další úspěchy našich 
studentů
Z řady soutěží (například Kouzlení z perní-
ku) víme, že žákyně naší školy Tereza Šev-
cová umí svůj talent převtělit do skvělých 
výrobků, které pravidelně získávají přední 
příčky. Nejinak tomu bylo i v rámci vyhláše-
né akce Gastro 2016 v Hradci Králové. Tere-
za svojí kompozicí Pozvánka do ZOO s pře-
hledem získala umístění ve zlatém pásmu. 
Svůj výrobek na soutěži prezentovala i Lu-
cie Steinhauserová. Její připomínka Josefa 
Škvoreckého byla svým pojetím mezi sou-
těžními exponáty jedinečná, a proto bylo 
Lucii zaslouženě uděleno umístění v bron-
zovém pásmu. Nejenom tyto úspěchy svědčí 
o kvalitní práci vyučujících učebního oboru 
Cukrář. Jsme též rádi, že na tento krásný 
a voňavý obor se hlásí více dalších zájemců 
o studium pro příští školní rok než v jiných 
letech.

Děvčatům gratulujeme a jsme rádi, že uspě-
la v konkurenci škol z celé České republiky!

Mgr. Ing. Jitka Daňková

Vážení obyvatelé Poříčí, zveme Vás na prv-
ní veřejné jednání iniciativy „Oživené 
Poříčí“, které se uskuteční 12. května  
v 18 hodin v restauraci Up Olymp. Cílem 
veřejného jednání iniciativy „Oživené Po-
říčí“ je zjistit přímo od obyvatel Poříčí pro-
blémy, které je nejvíce trápí, dozvědět se, 
které věci by ve svém okolí chtěli sami změ-
nit, a najít řešení, která by mohla Poříčí 
oživit a zpříjemnit život všem obyvatelům. 
Výsledkem jednání by měla být definice 
konkrétních problémů či nápadů a mož-
nosti jejich řešení.
Iniciativa „Oživené Poříčí“ vznikla přímo 
od obyvatel této městské části Trutnova. 
Jejím smyslem je reagovat přímo na přání 
a potřeby obyvatel Poříčí a společně ve spo-
lupráci s městským úřadem v Trutnově tato 
přání realizovat. Jménem iniciativy „Ožive-
né Poříčí“ Vás na první veřejné jednání zvou 
trutnovští zastupitelé Petr Sobotka, Martin 
Jiránek, Iva Řezníčková a Jaroslav Andrle. 
Přijďte změnit svou čtvrť k lepšímu.

Mgr. Petr Sobotka
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Činnost v zájmových útvarech končí posled-
ním květnem a v průběhu tohoto měsíce 
bude možné zhlédnout, co účastníci taneč-
ního a hudebního oddělení SVČ Trutnov pod 
odborným vedením nacvičili. 

Hudební přehlídka
V posledních letech se v našem zařízení vý-
razně zvýšil zájem o kroužky s hudebním 
zaměřením. Letos se hudbě v pravidelné 
zájmové činnosti věnuje dvojnásobný počet 
účastníků než v minulému školnímu roce.
Naučit se na kytaru nebo na píšťalku vyža-
duje nemalé úsilí a mladí hudebníci se o vý-
sledky své práce chtěli podělit. To byly hlavní 
důvody, které nás vedly k tomu, abychom 
letos poprvé nabídli veřejnosti Hudební pře-
hlídku. Pásmo písniček a skladeb s temati-
kou vlaků a cest předvedou členové kroužků 
Kytary začátečníci a pokročilí, Píšťalky, Kláve-
sy a Pěvecký kroužek. Na pódiu bude záro-
veň kolem osmdesáti účinkujících, což samo 
o sobě slibuje zajímavý zážitek. Srdečně vás 
zveme a přejeme příjemný poslech.
Termín: čtvrtek 12. května 2016
Čas: 17.00 hod.
Místo: Koncertní síň Bohuslava Martinů 
v Trutnově
Vstupné: 20,- Kč/osoba

Taneční přehlídka 
Tato akce se stala velmi oblíbenou, a proto 
ji pořádáme i v letošním školním roce. Je to 
nejen vyvrcholení celoroční činnosti všech ta-
nečních souborů působících při SVČ Trutnov, 
ale také jedinečná možnost vidět všechny 
tanečníky na jednom místě. Vystoupí zde 
Předškoláček, TS Angeles, Klobouček, Naila, 
Sarra, Ice Dancers, Rodeo, Trojlístek, Uproc-
kers a Mama Team, přičemž mnohé soubory 
mají připravené dvě i tři choreografie podle 
věku a pohybové připravenosti zúčastněných. 
Již loni se SCT UFFO osvědčilo jako ideální 
místo pro konání Taneční přehlídky, a proto 
zde s drobnými změnami proběhne i letos. 
Letošní ročník nabídne dostatečnou diváckou 
kapacitu i komfort tím, že bude probíhat for-
mou dvou samostatných představení.

Vstupenky jsou k dostání pouze v předpro-
deji v recepci SCT UFFO.
Počet míst na jednotlivá představení je limi-
tován kapacitou hlediště, neváhejte tedy se 
zakoupením vstupenek.
Termín: úterý 17. května 2016  
Čas:  1. představení 15.30 – 17.00 hod. 

2. představení 17.30 – 19.00 hod.
Vstupné: 50,- Kč/osoba
Předprodej: Recepce SCT UFFO Trutnov  
od 21. 4. 2016

Přehlídky SVČ

Soutěž ve zpěvu

Středisko volného času, Trutnov
ul. R. Frimla 816, 541 01 TRUTNOV

tel./fax: 499 815 290
e-mail: svc@svctrutnov.cz

mobil: 731 610 518, 731 610 519
www.svctrutnov.cz

Letos se konal již patnáctý ročník této ne-
postupové soutěže, jejíž hlavní myšlenkou 
bylo dát možnost zazpívat si před diváky 
a před odbornou porotou každému, kdo 
má zpěv rád a chce se předvést ostatním. 
Mezi další cíle soutěže patří podpora mu-
zikálního cítění, pěveckých schopností dětí 
a uvědomování si vlastního směru v rozvo-
ji nadání. Oslovena byla všechna školská 
a mimoškolská zařízení v trutnovském re-
gionu a ve školních kolech jsme zazname-
nali rekordní účast tří set sedmdesáti dětí. 
Na okresní kolo v úterý 22. a ve středu 23. 
března 2016 přijely zazpívat děti ze Dvora 
Králové nad Labem, Hostinného, Batňovic, 
Úpice, Rudníku, Rtyně v Podkrkonoší, Ber-
nartic i Trutnova. V reprezentativních pro-
storách budovy Základní umělecké školy 
Trutnov se rozezněly dětské hlasy vítězů 
školních kol, a i když byla účast v okresním 
kole poznamenána zvýšenou nemocností, 
odborná porota udělila ocenění nejlepším 
a vyzdvihla pěvecké výkony ostatních řa-
dou čestných uznání. 
První místa získali: 
0. kategorie - sólo
Dorotka Hamplová - ZŠ Schulzovy sady, 
Dvůr Králové n. Labem 
1. kategorie - sólo
Barbora Švehlová - ZŠ a ZUŠ Rtyně  
v Podkrkonoší 
1. kategorie - duo
Tereza Nývltová, Barbora Švehlová - ZŠ 
a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
2. kategorie - sólo
Julie Melicharová - ZŠ Batňovice 
2. kategorie - duo
Daniel Hejna, Barbora Doucková - ZŠ 
a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. kategorie - sólo
Tereza Sauerová - ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov 
3. kategorie - duo
Kateřina Vodičková, Johanka Cachová - 
MěG a SOŠ Úpice
4. kategorie - sólo
Anna Skořepová - ZŠ Schulzovy sady,  
Dvůr Králové n. Labem
4. kategorie - duo
Klára Hejnová a Adéla Sádlová - ZŠ  
a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 

Vítězům srdečně blahopřejeme k jejich pě-
veckým výkonům a děkujeme odborné po-
rotě za jejich nelehký úkol při rozhodová-
ní i všem zúčastněným za krásný zážitek. 
Na závěr je třeba dodat, že díky podpoře 
regionálních soutěží pro děti a mládež 
Královéhradeckého kraje mohla být okres-
ní soutěž ve zpěvu realizována.
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POHLEDY DO MINULOSTI

Trutnov v 19. století  
V roce 1817 měly v Trutnově rozhodující ve-
řejný vliv tři osobnosti. Byl to už jako šestý 
zastupitelstvem volený a krajským úřadem 
schválený starosta Rudolf Pollak, bývalý jus-
tiční rada v Broumově, který poté v Trutnově 
úřadoval až do roku 1837, kdy náhle zemřel 
na srdeční slabost. Druhou významnou osob-
ností tu byl v tomto roce, a bohužel už jen 
v roce následujícím, děkan Franz Leyer, který 
předtím působil jako farář v Žacléři. Tím třetím 
nejvýznamnějším měšťanem tu od roku 1813 
až do 1841 byl Johann Payer, hejtman útvaru 
trutnovských ostrostřelců. Ten proslul svým 
energickým vystupováním při hájení měst-
ských zájmů. Mimořádně se totiž tenkrát při-
činil o udržení jednoty trutnovské domobrany, 
o její řádnou organizovanost a kázeň v době, 
kdy už se začínaly objevovat snahy některých 
měšťanů o vytvoření druhého ozbrojeného 
občanského útvaru ve městě, o vytvoření ná-
rodní gardy. Její vytváření bylo v této době 
v některých městech módou. V Trutnově se to 
zdůvodňovalo potřebou zajistit ve městě větší 
bezpečnost a klidný život obyvatel. Vytvoření 
občanské gardy by však určitě narušilo dosa-
vadní jednotu trutnovské domobrany. A právě 
zásluhou hejtmana Payera zůstávalo ve městě 
všechno při starém, a to ještě i v dalších třech 
desetiletích. Přestože Krajský úřad v Hrad-
ci Králové přípisem z 21. 10. 1817 tenkrát 
na hejtmanovi Payerovi žádal, aby se svým 
vlivem na trutnovském magistrátu přičinil, aby 
nový ozbrojený občanský útvar vznikl. Právě 
tomu hejtman svým zásadním nesouhlasem 
zabránil.

Pokusy o zřízení druhého útvaru trutnovské 
domobrany se i v následujících deseti letech 
opakovaly. Ředitel Krajského úřadu v Hradci 
Králové to 17. 4. 1827 požaduje po trutnov-
ském magistrátu. A tak mohl dosavadní trut-
novský střelecký útvar i nadále konat svá tra-
diční cvičení a soutěžení o titul krále střelců.
V roce 1817 se Trutnov vzrušil, když sem došly 
ze Dvora Králové nad Labem zprávy o překva-
pivém „nálezu“ významné staročeské literár-
ní památky, tzv. Rukopisu královédvorského. 
Český jazykozpytec Václav Hanka ho „nalezl“ 
ve sklepení věže královédvorského kostela sv. 
Jana Křtitele. Šlo tenkrát o rukopisný zlomek 
básně údajně ze 13. století, z doby, kdy jiné 
národy takové cenné kulturní památky ze své 
minulosti zdaleka neměly. Tehdy se rozpoutal 
v reakci na uvedený „nález“ mezi vzdělanci boj 
o pravost tohoto dokumentu. Rozdělil tehdy 
především české a německé badatele na dva 
ostře protichůdné tábory. Ohlasy měl v celé 
kulturní oblasti, významně ovlivnil českou 
uměleckou tvorbu. Byl velkou národní posilou 
i pro trutnovskou českou menšinu v tehdejším 
převážně německém městě v době, kdy něm-
čina tady bývala jazykem úředním, kdy se vyšší 
vzdělání dalo získat jen na německých školách, 
kdy pro společenský vzestup byla němčina 
předpokladem. Boj o pravost objevených ru-
kopisů (nalezl se tehdy ještě jeden z 10. století 
na Plzeňsku, tzv. zelenohorský) je pro nás dnes 
pochopitelný a omluvitelný. Víme, že jejich ob-
hájcům šlo o doložení kulturní vyspělosti české-
ho národa v době probouzejícího se národního 
obrození. Byl velkou národní posilou.

Antonín Just

ReBels team Trutnov již patnáctým rokem 
pořádá letní taneční kemp v Bílé Třemešné 
od 19. do 27. 8. 2016 pro děti ve věku 4 – 20 
let. Po celé soustředění přítomni lektoři z Pra-
hy, Hradce Králové aj. Děti si vyzkouší různé 
taneční styly: Hip Hop - street dance, Zumba, 
Aerobic, Rokenrol - dívčí formace atd. Dopro-

vodným programem jsou různé soutěže napří-

klad: Miss ReBelka, Miss účes, stezka odvahy, 

míčové hry + výlety: projížďka na koních, ná-

vštěva ZOO, dvorské koupaliště, Zvičina. Stra-

va zajištěna 5x denně ve školní jídelně + pitný 

režim. Cena kempu činí 3 900 Kč.

ReBels team na závodech na Dvorské jednič-
ce 10. 4. 2016 obhájil už čtvrtý rok po sobě 
1. místo, tentokrát s formací ReBelky pod 
vedením Karolíny Špundové a Davida Lauš-
mana. Formace The ReBels se pod vedením 
Davida Laušmana umístila na 2. místě. Dalším 
obrovským úspěchem pro celý ReBels team 
bylo umístění dětského Hip Hopu na 5. místě 
v premiérové sestavě pod vedením Týny Za-
stavové a Markéty Fajfrové. Posledním výraz-
ným úspěchem bylo umístění Adély Šulcové 
na úžasném  2. místě v kategorii sólo modern 

dance a  6. místo v kategorii duo - disco  Adé-
lky Výborné a Natky Máčové. ReBels team byl 
na dvorských závodech jedním z nejúspěšněj-
ších oddílů. V dalších týdnech se  oddíl  ReBels 
teamu představí na závodech v Náchodě  pod 
hlavičkou soutěží Bohemia tour v kategoriích 
zumby. ReBels team má do konce června vel-
ké množství závodů a MČR na kterých chce 
oddíl ReBels teamu podat co nejlepší výsle-
dek. ReBels team děkuje za podporu a přízeň 
ZŠ Mládežnická, městu Trutnovu a rodičům.

David Laušman

SPORT

LETNÍ taneční kemp 2016 ReBels team Trutnov

ReBels team Trutnov obhájil 1. místo 
na Dvorské jedničce 2016

Setkání 
generací …
Děti z MŠ Srdíčko, Horská Trutnov jed-
no čtvrteční březnové odpoledne zpívaly 
a tančily seniorům pro radost. Zástupci 
dětí ze tříd Kytiček, Motýlků a Sluníček se 
vypravili do Národního domu v Trutnově, 
kde potěšili pásmem písniček, básniček 
a tanečků seniory z Klubu důchodců Trut-
nov. Pomyslnou třešničkou na dortu se 
stalo společné zpívání několika známých 
písniček, kdy všichni zavzpomínali na svo-
je dětství. Na závěr děti seniorům předaly 
vlastnoručně vyrobené dárečky. 
Děkujeme seniorům za připravené sladké 
překvapení pro děti a těšíme se na další 
společná setkání.      

Dagmar Kážová

Hokejový klub 
Krkonoše
Skončila hokejová sezona 2015 – 2016, a tak 
bilancujeme. Tým „páťáků“ HC Krkonoše 
celou sezonu již hrál na celém hřišti, oproti 
minulé sezoně, kdy ještě hrál na poloviční 
ploše. Přechod byl pro kluky náročný, ale 
zvládli ho. Až do února 2016 podávali hráči 
vyrovnaný výkon, ale pak se to trochu po-
kazilo a přestalo se jim herně dařit. Přesto 
je třeba celý tým pochválit, protože se klu-
ci opravdu snažili a dávali do hry veškerou 
energii i srdíčko.
V nové sezoně dojde k určitým změnám. 
Týmy Trutnova, Dvora Králové a Vrchlabí 
již nebudou spojeni v jeden, HC Krkono-
še. Toto spojení neslo určité problémy, a to 
nejen v trénování. V nadcházející sezoně 
budou týmy již hrát pod hlavičkou svých 
mateřských klubů. Po rozdělení klubu bu-
dou začátky jistě složité, ale hoši to určitě 
opět zvládnou na jedničku. Do nové sezony 
jim přejeme hodně úspěchů, radost ze hry 
a hlavně bez úrazů.

Z. Havlík
vedoucí týmu 

Turistický pochod  
Za trutnovským 
drakem 2016
Klub českých turistů, odbor Trutnov, pořá-
dá v sobotu 28. 5. 2016 34. ročník pocho-
du. Pro příznivce turistiky jsou připraveny 
trasy cyklo i pěší. Start všech tras je z inter-
nátu SLŠ v Lužické ulici od 6.00 do 10.00 
hodin. Bližší informace a trasy jsou umístě-
ny na webu: http://www.kcttrutnov.com/
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MEBYS Trutnov s. r. o.
informuje

MEBYS Trutnov s. r. o.
informuje

Provozní doba sportovního areálu pro veřejnost:

Pondělí – Neděle: 8:00 – 20:00 hod. 
Obsazenost kurtů a REZERVACE naleznete 
na www.sportoviste-trutnov.cz/

Sauna i posilovna jsou v permanenci
Provozovatel sportovních zařízení MEBYS 
TRUTNOV s. r. o. chce touto cestou poděkovat 
návštěvníkům, kteří navštěvují areál krytého 
bazénu. V zimním, ale i jarním období si ná-
vštěvníci našli čas na relaxaci v našich saunách 
a i soláriu. Solárium, na kterém byly v nedávné 
době vyměněny trubice, šetrně připraví vaši 
pokožku na letní období. Nezaháleli ovšem 
ani návštěvníci, kteří ve velké míře začali vy-
užívat posilovny, která ač v malém prostoru, 
skýtá mnoho možností k protažení a posílení 
celého těla. Kardiozóna s běžeckým pásem, 
spinerem a orbitrackem jsou vítaným zpestře-
ním pro sportovce.

Provozní doba FITNESS
Pondělí – Pátek   9:00 – 21:00
Sobota 10:00 – 20:00
Neděle 10:00 – 18:00

Provozní doba SAUNY
Pondělí 10:00 – 21:00 
 18:00 – 20:30  společná sauna
Úterý 10:00 – 21:00  
Středa 10:00 – 21:00  
Čtvrtek 10:00 – 21:00 
 19:00 – 21:00  společná sauna
Pátek 10:00 – 21:00  
Sobota 10:00 – 20:00 
 10:00 – 13:00   společná sauna  

v ženské části,
 18:00 – 20:00 společná sauna
Neděle 10:00 – 18:00 
 15:00 – 18:00 společná sauna

* mimo dobu společné sauny probíhá sauno-
vání odděleně v dámské i pánské části

 ORIENTAČNÍ BĚH

Špičkové závody v orientačním běhu 
U Pěti buků
Trutnov - Horní Staré Město bude hostit prestižní 
celorepublikové závody Českého poháru, žebříč-
ku A a žebříčku B v orientačním běhu. Závody po-
řádá oddíl orientačního běhu při TJ Lokomotiva 
Trutnov ve spolupráci s klubem OK Slavia Hradec 
Králové. Očekáváno je na 1500 běžců z celé re-
publiky, kteří se sjedou do Trutnova na víkend  
30. 4. – 1. 5. 2016. Centrem bude louka u pen-
zionu U Pěti buků. Tratě povedou směrem 
na Zámecký vrch a Babí, tudíž v podhorském, 
velmi členitém a kopcovitém terénu. V sobotu 
čeká běžce klasická trať, v neděli krátká. Přijďte 
povzbudit naše nejlepší orienťáky, případně si 

Adresa: Na Lukách 463, 541 01 Trutnov,  
tel.: 499 811 337

Tenisový areál otevře venkovní  
tenisové kurty v květnu
V květnu se poprvé otevřou venkovní tenisové 
kurty. Každoroční „jarní údržba“ tenisových 
dvorců proběhla pod taktovkou odborné fir-
my a pro návštěvníky, ale i sportovní nadšence 
je zde k dispozici 7 tenisových kurtů. Novému 
provozovateli sportovního zařízení MEBYS 
TRUTNOV s. r. o. se během krátké doby po-
dařilo připravit sportovní areál pro sportovce, 
ale i pro běžné návštěvníky, které čekají nejen 
vizuální (stavební) změny, ale především je 
zde možnost rezervačního systému (který byl 
již otestován v zimní sezóně). Těšíme se na vaši 
návštěvu.
Pro pohodlné využívání tenisového are-
álu je zde možnost platby na účet 115-
1843400277/0100.
 

DEN od do cena/hod./kurt 
Pondělí 8:00 13:00 80 Kč  
 13:00 17:00 120 Kč  
 17:00 20:00 160 Kč
Úterý 8:00 13:00 80 Kč  
 13:00 17:00 120 Kč  
 17:00 20:00 160 Kč
Středa 8:00 13:00 80 Kč  
 13:00 17:00 120 Kč  
 17:00 20:00 160 Kč
Čtvrtek 8:00 13:00 80 Kč  
 13:00 17:00 120 Kč  
 17:00 20:00 160 Kč
Pátek 8:00 13:00 80 Kč  
 13:00 17:00 120 Kč  
 17:00 20:00 160 Kč
Sobota  8:00 20:00 120 Kč   
Neděle 8:00 20:00 120 Kč

* hodiny od 13:00 do 17:00 jsou prioritně vy-
hrazeny pro tenisové oddíly (nebudou-li kurty 
obsazeny, jsou k dispozici veřejnosti)
Veřejnosti i členům tenisových oddílů je posky-
tována množstevní sleva 5 % při složení kauce 
nad 2 000 Kč.

sami vyzkoušet své sportovní dovednosti v lese. 
Budou připraveny také různě obtížné tratě pro 
příchozí i děti. Start sobotního závodu je v 11 ho-
din, nedělního pak v 10 hodin. Pro zájemce z řad 
veřejnosti a děti v doprovodu rodičů je možné se 
přihlásit až v den konání závodů. Více na webu: 
http://ceskypohar2016.shk-ob.cz/ 

 PLAVÁNÍ 

Trutnov obhájil čtvrté místo na mis-
trovství republiky družstev 
Je to nejčastější umístění, které si plavkyně Loko-
motivy vozí z finálového závodu MČR družstev. 
Čtvrté místo. „Bramborová“ příčka jim na šampi-
onátu, kde o víkendu v Ostravě plavaly pojede-
nácté v řadě, patřila už popáté. „Považujeme to 
za super výsledek,“ pronesl trenér Tomáš Břeň. 
„Čtvrté místo je v momentálním mládí týmu ma-
ximum, jakého jsme schopny s holkami dosáh-
nout,“ navázala na jeho slova Aneta Pechanco-
vá, jedna z devíti závodnic, které v pátek a v so-
botu hájily trutnovské barvy v Porubě. 

 TENIS

Kanářími nadějemi byli zvoleni  
Tomáš Křepinský (Loko Trutnov)  
a Adéla Moravcová
Výkonný výbor VčOTS ocenil Kanářími nadějemi 
2015 třináctiletého Tomáše Křepinského z TO 
TJ Lokomotiva Trutnov a stejně starou Adélu 
Moravcovou z TO SK Žamberk. Oba laureáti 
získali křišťálovou trofej a šeky na 10 000 korun 
od firmy Amer Sports CR a od našeho svazu. 
Na otázky odpovídá Tomáš Křepinský.
Dá se cena Kanáří naděje srovnat s tituly na tur-
najích?
TK: Srovnat to asi moc nejde. Turnajů je za rok 
spousta a mají i spoustu vítězů. Tuto cenu nevy-
hraje každý, a proto si jí opravdu moc vážím. Byl 
jsem třetí na MČR družstev, mám i bronz z MČR 
ve čtyřhře, ale tahle cena je pro mě vysoko nad 
ostatními.
Jak často trénujete?
TK: Já trénuji každý den. Mým trenérem je Petr 
Vaníček v Trutnově, kde hraji nejčastěji. Jezdím 
ale i na Štvanici, za kterou hraji mistrovská utká-
ní, a také do TSM ČTS v Hradci Králové. 
Jak trávíte volný čas?
TK: Mám rád všechny sporty, jak aktivně, tak v te-
levizi. Jsem v sekundě na gymnáziu, a i když mi 
pan ředitel a paní učitelky vycházejí vstříc, věnuji 
škole mnohem víc času než na základce. Přeci jen 
mám kvůli turnajům a tréninkům hodně absencí. 
Jaké máte plány na příští turnaje?
TK: Teď pojedu na áčko do Ostravy, pak už za-
čnou mistráky. V létě bych chtěl zkusit nějaké 
turnaje TE do 14 let. Chci si udržet umístění 
ve svém ročníku. Jsem prvním rokem ve starších 
žácích, tak je to těžké. Ale chtěl bych vyhrát ale-
spoň jedno béčko. 

 AMERICKÝ FOTBAL
Druhá dubnová neděle nebyl jen obyčejný sych-
ravý den, ale pro Trutnov Rangers to byl den 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje

pokračování >>



14 | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | duben 2016

zápasový, a ne jen tak ledajaký. Hráči Rangers 
totiž nastoupili poprvé k zápasu v 11-formě 
amerického fotbalu. Většina týmu si tak odby-
la premiéru ve velkém fotbale (nepočítáme-li 
přípravný zápas, který se hrál o týden dříve 
v Liberci) a po 7-formě a 8-formě si konečně 
zkusili fotbal, jak ho známe z televizních ob-
razovek. Poměr 44:18 není konečný výsledek, 
nýbrž poměr hráčů na soupisce hostujícího 
týmu Pardubice Stallions ku hráčům Rangers. 
Bohužel se tento zápas neobešel bez zranění, 
a tak počet Rangerů na střídačce bylo možné 
spočítat ke konci zápasu na prstech jedné ruky. 
Většina týmu tak musela hrát oba směry (jak 
útok, tak obranu) a bylo to znát ubývajícími 
silami. Konečné skóre zápasu sice ukazovalo 
26:0, ale průběh zápasu byl rozhodně vyrov-
nanější. Již v úvodu Rangers nedovolili útoku 
domácích nic a po zisku míče se krásně posou-
vali až pár yardů od zisku prvních bodů, bohu-
žel o míč přišli těsně před endzónou soupeře 
a následně povolili dlouhý pas přes celé hřiště. 
Ve druhé čtvrtině bylo znát, že začínají lehce 
docházet síly, což se projevilo dalšími 13 body, 
které na tabuli ukazující skóre přidali domácí. 
Hráči Rangers, ač unaveni, se nevzdávali, ale 
body tato snaha bohužel nepřinesla. V druhé 
půli většina hráčů Rangers neslezla ze hřiště, 
ale i tak se jim povedlo posouvat po hřišti a ne-
být nezdařeného snapu při pokusu o field goal 
si mohli připsat alespoň první 3 body. I přes to 
vše se tým Rangers nezlomil a za celou 2. půli 
povolil soupeři zisk 6 bodů.

 KUŽELKY TRUTNOV 

Krásné loučení s trutnovskou  
dvoudráhou 
Tak snad už to opravdu bude fakt, že po této 
sezoně opustí trutnovští kuželkáři svoji sta-
řičkou dvoudráhu, která věrně sloužila 87 (!) 
roků. Konečně snad bude mít Trutnov stánek 
odpovídající nejen tradici, ale i současné kvali-
tě trutnovského kuželkářského sportu.  Víkend 
9. – 10. 4. byl ve znamení posledních mistrov-
ských utkání družstev. Loučení bylo i trochu 
nostalgické, ale bylo také poznamenáno skvě-
lými výkony. A když k tomu připočteme výhru 
A družstva nad silným A družstvem Náchoda 
na jeho čtyřdráze, byl to moc hezký víkend. B 
a C družstvu zbývá sehrát ještě poslední utká-
ní na drahách soupeřů a hlavně dorost bude 
bojovat České Třebové o medaile ve finále 1. 
kuželkářské ligy, to opět za početné podpo-
ry trutnovských kuželkářů. V květnu se ješ-
tě uskuteční velký turnaj věnovaný rozlučce 
s dvoudráhou, o který je mezi českými kuželká-
ři nevšední zájem. A pak už se bude jen tréno-
vat a trénovat, aby družstva přešla do Olympu 
dobře připravena.

VÍCE NA WWW.SPARTAKTRUTNOV.COM 
NEBO NA FB 

 MUAY-THAI/MMA
Školení rozhodčích C.M.T.A. hlavním rozhod-
čím EMF   
Vzhledem k nepříjemných situacím, které prová-
zejí hodnocení zápasů, a někdy i ke kritice prá-
ce rozhodčích připravila C.M.T.A. mezinárodní 
školení rozhodčích, které proběhlo 9. 4. 2016 
v tělocvičně SK Boxing Praha. Školitelem byl pan 

Bogdan Rybka z Polska, který je hlavním rozhod-
čím EMF a jedním z členů hlavní komise rozhod-
čích IFMA. Školení se účastnil Mgr. Radek Horák 
a Jakub Klauda.
Mezinárodní turnaj MaXimus CUP 3. pod hla-
vičkou C.M.T.A.
V Praze se 10. 4. 2016 konal Mezinárodní tur-
naj MaXimus CUP 3. pod hlavičkou C.M.T.A. 
Osmihodinový maraton zápasů, v permanenci 
3 ringy a na 150 bojovníků v jediné disciplíně, 
a to MUAY THAI. HIGHLANDERS a 4 bojovníci 
(Matěj Trčka, Štěpán Brožek, Filip Čapek a Jakub 
Lautsch) ukázali opět srdce bojovníků z Krkonoš. 
Trenéři Radek Horák a Tomáš Matoušek. Jakub 
Klauda se představil jako bodový rozhodčí. 6x 
jsme vstoupili do ringu, 3x vítězně a 3x poražení. 

 KRASOBRUSLENÍ
Exhibice krasobruslařek a rozloučení se sezo-
nou 2015/2016
16. 3. 2016 proběhla na zimním stadionu 
v Trutnově exhibice krasobruslařek SPARTAK 
Trutnov a rozloučení se sezonou 2015/2016. Pro 
rodiče, příbuzné a pro všechny milovníky kraso-
bruslení si krasobruslařky připravily volný program 
a ukázky svého umění. Od 28. 3. 2016 probíhá tzv. 
suchá příprava. Příprava oddílu krasobruslení není 
pouze o ledové ploše, ale i o fyzické kondici, koor-
dinaci a motorické připravenosti na obtížné prvky.  

 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Gymnastky SPARTAKu Trutnov obhájily loňské 
prvenství na Vyšehradě
V sobotu 19. 3. 2016 do Prahy vyrazila dvě trut-
novská družstva Junior I. A a Junior I. B, aby se po-
kusila obhájit loňský mistrovský titul v TeamGymu.  
Zkušenější družstvo A ve složení Kristýna 
Bednářová,  Natálie Kolínová, Sabina Geciová, 
Karolína Slavíková, Lenka Tylová, Nina Jezdinská, 
Alena Hauptová, Barbora Oravcová a Pavlína 
Hellingerová  zahájilo svůj závod na akrobacii po-
vedenými řadami, kde nechyběly prvky jako salto 
vpřed či vzad, fliky a přemety. Na trampolíně jsme 
poprvé viděli toporné salto s obratem 360 stupňů 
a standardně odskákané prvky. Největší doménou 
děvčat se jako obvykle stala pohybová skladba, 
kterou ač opět upravenou zacvičily bravurně 
a také dosáhly nejvyššího bodového ohodnocení. 
Po pohybové skladbě bylo jasné, že zlatý pohár 
v Praze nezůstane a opět jako vloni mohly gym-
nastky zaslouženě převzít zlaté medaile. 
Třebíčský pohár 2016
Jeden zlatý a dva stříbrné poháry pro gymnastky 
Spartaku Trutnov z Třebíče, kde se konal 4. závod 
Českého poháru – PROSPECT CUP 2015 - 2016. 
Celkem osmadvacetičlenná výprava závodnic, 
trenérů a rozhodčích ovládla 2. 4. 2016 Třebíčský 
pohár a dokázala, že patří mezi republikovou 
TeamGymovou špičku.

 PREDATORS CF
V sobotu 9. 4. 2016 se konal další závod v se-
riálu BESTIE OPEN, tentokrát v Pardubicích. 
Tomáš Hovard a Patrik Jindra reprezentovali 
PREDATORS CF SPARTAK Trutnov. Jako vždy při-
pravil organizátor Martin Štěpánek skvělé WOD. 
Lehké na pohled, ale opak byl pravdou. 19. místo 
pro Tomáše a 35. místo pro Patrika z celkového 
počtu 50 mužů - to je výsledek, za který se roz-
hodně nemusí stydět.   

 MTB/KRAKONOŠOVI JEZDCI
Downhill derby
Dne 19. 3. 2016 se v Jelenie Gore v Polsku ko-
nal první závod série Downhill derby. Závodu se 
zúčastnili 4 jezdci z teamu Krakonošovi jezdci 
Spartak Trutnov ve složení Mirek Jirman, Albert 
Skaunic, Marek Polák, Petr Tér. Mirek se celý den 
v rozjížďkách propracovával na medailové umís-
tění, které mu nakonec o kousek uteklo, a bral 
„neatraktivní“ čtvrté místo. Bert vyjel 34. místo, 
Polis 43. místo a Panter 48. místo z 56 závodí-
cích. Série Downhill derby pokračuje 2. – 3. 4. 
ve Velkém Poříčí.

 

 BODY WORK
3. kongres BODYMIND a BODYWORK
2. 4. 2016 v Brně pod taktovkou AEROBICMANIA.
cz, kam si Iveta Horáková jela opět „nasát“ inspi-
raci na své hodiny cvičení. 

 PLAVÁNÍ - REJNOCI
Rejnoci přijeli, viděli a také trochu zvítězili
30. 3. 2016 se v Chrudimi uskutečnily plavecké 
závody východočeského  regionu. Rejnoky re-
prezentovali tito plavci: Petr Mádle (2. místo VZ), 
Marián Horváth (3. místo VZ), Bára Herzlíková  
(3. místo VZ), Miroslav Gürtler, Petr Ducháč, 
Vojtěch Pék, Helena Loudová. I když se medai-
le na krku nehoupala všem, pro nás jsou všichni 
vítězové. Děkujeme Jirkovi Roztočilovi za dopro-
vod a velkou podporu.

 POWERLIFTING TRUTNOV
Mezinárodní mistrovství v benchpressu  
a mrtvém tahu 
2. – 3. 4. 2016 se Libor Hurdálek z Powerliftingu 
Trutnov zúčastnil mezinárodního mistrov-
ství Polska v benchpressu, které pobíhalo 
ve městě Zalesie. Tentokrát nezávodil, ale 
působil zde jako mezinárodní rozhodčí, a tím 
přispěl k tomu, že na tomto závodě moh-
ly být uznávány evropské a světové rekordy.  
Jiří Tkadlčík vyhrál Arnold Amateur Classic 
strongman 2016
20. 3. 2016  vyhrál Jiří Tkadlčík v australském 
Melbourne nejprestižnější siláckou soutěž 
Arnold Amateur Classic Strongman. Jirkovy vý-
kony byly doposud ty nejlepší, co kdy podal. Běh 
s 380 kg „Super yokem“ na 25 m za 15 sekund,  
9 opakování s 280 kg v mrtvém tahu za 75 sekund.  
Doposud žádný Čech nevyhrál takovouto pres-
tižní soutěž. Jako doprovod a opora byla Jirkovi 
jeho přítelkyně Valerie Mirič, která se i s ostatní-
mi členy oddílu Powerlifting SPARTAK Trutnov 
představila 8. – 10. 4. 2016 na Mistrovství České 
a Slovenské republiky v silovém trojboji ve sloven-
ském Púchově. Jirkovi gratulujeme k perfektním 
výkonům a děkujeme za reprezentaci.



15 | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | duben 2016

STUDENTI 
GYMNÁZIA 
TRUTNOV 
NA JUNIORSKÉM 
MARATONU 2016
Běžecká reprezentace našeho gymnázia se 
již tradičně zúčastnila semifinálového závodu 
Juniorského maratonu v Hradci Králové a po vel-
mi obětavém a bojovném výkonu obsadila v po-
četné a silné konkurenci konečné 3. místo.
V závodě Juniorského maratonu reprezentuje 
každou školu desetičlenné družstvo složené ze 
studentů a studentek střední školy (v každém 
družstvu musí být minimálně tři dívky). Závod 
se běží štafetovým způsobem a každý absolvuje 
úsek dlouhý 4200 m. V letošním roce se konal již 
20. ročník, a proto byla propagace závodu velmi 
intenzivní. Účast naší školy byla v průběhu uply-
nulých let aktivní a především velmi úspěšná. 
Zúčastnili jsme se celkem 11 ročníků, z toho jsme 
devětkrát v semifinálovém závodě zvítězili, a vy-
bojovali tak přímý postup do finále Pražského 
maratonu (Prague International Marathon). Zde 
jsme v šesti startech obsadili dvakrát 4. místo, 
jedenkrát 5. místo, dvakrát 6. místo a jednou  
20. místo. Uvedená umístění jsou skvělá už pro-
to, že se v první desítce objevují převážně štafety 
sportovních škol.
Poprvé jsme se účastnili závodu v roce 2002. 
Tehdy byl členem štafety a závěrečným běžcem 
v pražském finále Petr Pechek, pozdější několi-
kanásobný mistr republiky v maratonském běhu.
Posledních sedm let neznal semifinálový zá-
vod Královéhradeckého kraje jiného vítěze než 
Gymnázium Trutnov. Přestože jsme také letos po-
mýšleli na podobný úspěch, objektivně jsme vě-
děli, že tým není tak silný jako v minulých letech. 
Odchod takových opor a zkušených závodníků, 
jako byli Dominik Sádlo, Jana Adámková, Jan 
Štěpánský, Alena Ulrichová nebo Jan Petržela, 
byl citelný. Rozhodovalo tedy, jak silné štafety 
se podaří sestavit ostatním školám. Vlastního 
závodu se zúčastnilo rekordních 20 štafet a kon-
kurence byla opravdu veliká. Od začátku závodu 
jsme se pohybovali na 6. místě a odstup od ve-
doucích štafet se neustále prohluboval. Zlom 
nastal až ve druhé polovině závodu, kdy se syste-
matickým úsilím závodníků na jednotlivých úse-
cích podařilo probojovat na 3. místo, a dokonce 
jsme v určitém okamžiku pomýšleli i na místo 
druhé. To se nakonec vybojovat nepodařilo, ale 
medailové pozice jsme bezpečně uhájili s jasným 
náskokem (viz výsledky). 
Gymnázium Trutnov reprezentovali: Matěj 
Červený, David Ryzák, Tereza Jakoubková, David 
Mrkous, Veronika Scholzeová, Hynek Fátor, 
Tereza Beranová, Jan Hartman, Matyáš Dvorský, 
Adam Gőtz.
Konečné výsledky SF: 1. Gymnázium Boženy 
Němcové Hradec Králové 2:40:17, 2. Lepařovo 
gymnázium Jičín 2:41:24, 3. Gymnázium Trutnov 
2:41:39, 4. Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
2:44:56, …

Karel Urban
předseda ŠSK při Gymnáziu v Trutnově

11.6.2016
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TRUTNOVSKÝ 
PŮLMARATON

11 / 6 / 2016

Areál 
„Paradráha“ 

Trutnov

ABB

www.pulmaratontu.cz

12:00 Start hl. 
závodu

Dovolujeme si oslovit všechny sportovní nad-
šence a pozvat je na v pořadí již třetí ročník 
ABB Trutnovského půlmaratonu, který se 
bude konat v termínu 11. 6. 2016. Zázemí již 
tradičně poskytne nádherné prostředí trut-
novského lesoparku. Závod bude probíhat 
na pětikilometrových okruzích se startem, 
cílem a občerstvovací stanicí na „Paradráze“. 
Pokud již teď zvažujete svou účast, ale zalekli 
jste se příliš dlouhé vzdálenosti, můžeme Vaše 
obavy ihned zaplašit. Kromě nejdelší dvaceti-
kilometrové trati máte totiž možnost vybrat 
si z dalších dvou distancí, a to 10 km či 5 km. 
Součástí závodu je memoriál Tomáše Dutky, 
tuto kategorii vypsal pro své zaměstnance 
generální partner, kterým je společnost ABB. 
Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší, pro 
které bude připraven doprovodný program. 
Předškolní děti si mohou zazávodit na trati 
dlouhé 100 m a ratolesti ve věku 6 – 10 let 
mají možnost absolvovat závod na 400 m, při-
čemž každého, kdo doběhne do cíle, nemine 
sladká odměna. Na dospělé pak v cíli čeká 

limonáda nebo iontový nápoj v podobě tra-
dičního trutnovského piva Krakonoš. Jak je 
vidět, na své si přijde opravdu každý.
Jelikož se jedná o terénní maraton, trať se 
vine po zpevněných lesních cestách, je pře-
hledně označena a její profil je uzpůsoben 
tomu, aby jej bez větších problémů zvládli 
i účastníci z řad širší veřejnosti, kteří se sportu 
věnují jen pro radost. Pokud tedy zrovna ne-
patříte mezi urputné závodníky, kteří se snaží 
ušetřit každou vteřinku, můžete se kochat 
krásnou přírodou a plnými doušky nasávat 
nejen čerstvý vzduch, ale i výjimečnou atmo-
sféru tohoto netradičního masového závodu.
Ve startovním poli budou mimo jiné figurovat 
i ostřílení závoďáci z Kasper Swix teamu, kteří 
se jistě postarají o perfektní a napínavou po-
dívanou. Takže ať už zavážete kecky na uzel, 
přišpendlíte startovní číslo nebo jen vezmete 
řehtačku a přijdete zafandit, máte se na co tě-
šit a určitě vás rádi uvidíme! Přihlásit se může-
te zde: http://www.pulmaratontu.cz/

3. ROČNÍK ABB TRUTNOVSKÉHO PŮLMARATONU  
V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ NA PARADRÁZE
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Útulek pro opuštěné a zatoulané psy, 
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře 
přes most a doprava), tel.: 603 872 653  
(v pracovní dny), 731 143 002 (víkend),  
e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,   
499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz

Úplnou nabídku útulku včetně podrobnějších 
informací najdete na webových stránkách 
města: http://www.trutnov.cz/organizace-
instituce/utulek-pro-opu stene-a-zatoulane-psy

Návštěvní doba:
pondělí  13.00 – 16.00 hod.
středa  13.00 – 16.00 hod.
sobota  11.00 – 13.00 hod.

Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou dobu.

Pro případné dárce finanční hotovosti máme 
č. ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Komerční 
banky v Trutnově.

Jiří Hejna 
odbor životního prostředí
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V průběhu letošní zimní sezony sněhové pod-
mínky nehrály lyžařům běžcům příliš do ka-
ret. S nedostatkem sněhu se museli popa-
sovat jak organizátoři soutěží, tak samotní 
závodníci. Nutno podotknout, že obě strany 
zvládly svůj úkol na výbornou. 
Letos v zimě si na poli dálkových běhů odbyl 
premiéru nově vzniklý trutnovský laufařský 
team Kasper Swix. Nutno dodat, že borci 
v oranžovém svůj debut zvládli na výbornou 
a pravidelně se zúčastňovali dálkových závo-
dů v ČR. Nyní si v krátkosti zrekapitulujeme 
největší úspěchy uplynulé lyžařské sezony. 
První z velkých akcí, kde posbírali hned ně-
kolik pódiových umístění, byla Jilemnická 50. 
V bruslařské „25“ zde Petr Javůrek obsadil 
celkově druhou příčku a mezi deset nejlep-
ších na této trati se vešli devátý Pavel Šimek 
a o místo za ním i Petr Holub. V klasické „25“ 
o den později byl úspěch dokonce dvojnásob-
ný, když cílovou pásku protnul jako první Petr 
Javůrek a jako druhý přijel do cíle Jan Hruška. 
Na vítězné vlně se tým vezl i v rámci dalšího 
podniku dálkových běhů. Řeč je o Šumav-
ském skimaratonu, kde si Petr Javůrek v závo-
du na 37 km bruslařskou technikou v meziná-
rodní konkurenci doběhl opět pro nejcennější 
kov. Vítězství ve své věkové kategorii vybojo-
val i celkově šestý Petr Holub, následovaný os-
mým Pavlem Šimkem. Na trati dlouhé 20 km 
se mezi elitní desítku vešel i šestý Jan Hruška. 
Pro parádní výsledek si členové Kasper Swix 
teamu dojeli i v rámci jednoho z nejstarších 
a nejnáročnějších dálkových běhů, a sice Kr-
konošské 70. Pětičlenná hlídka ve složení: 

Petr Holub, Pavel Šimek, Jan Hruška, Petr Ja-
vůrek a Jan Fišnar s přehledem ovládla hlavní 
závod družstev na 70 kilometrů, a prokázala 
tak výtečnou spolupráci a týmového ducha. 
Mezi jednotlivci se prosadil Matěj Opočenský, 
který na trati dlouhé 25 km bral stříbro. Zimní 
sezona je neúprosná a hned další den čekal 
na závodníky Orlický maraton, kde nás re-
prezentoval na 20 km klasicky Adam Götz (5. 
místo) a Matěj Opočenský (3. místo) a na po-
loviční distanci obsadil 5. místo Petr Murčo. 
Při finálovém klání série SkiTour 2016 na JeLy-
Man nás reprezentovalo trio Petr Holub, Pa-
vel Šimek a Jan Hruška, kdy posledně jmeno-
vanému se podařilo proklouznout na 3. místo 
v závodu na 25 km klasicky.
Jak je vidno, všichni členové odvedli skvělou 
práci a na laufařské scéně jsme se zařadili 
po bok ostřílených mazáků, o čemž svědčí 
výborné 3. místo celkově (2. v kategorii) Pet-
ra Javůrka v seriálu Stopa pro život. Závod-
níkům tedy gratulujeme k předvedeným vý-
konům a sponzorům a fanouškům děkujeme 
za přízeň. Pevně věříme, že se nám podaří 
dosáhnout stejně kvalitních výsledků i v se-
zoně následující. Pro závodníky a sportovní 
nadšence proto připravujeme program i v let-
ních měsících - třetí ročník ABB Trutnovského 
půlmaratonu se bude konat na „Paradráze“ 
11. 6. 2016. Zároveň bychom rádi pozvali děti 
ročníků 2005 – 2010 na příměstský sportovní 
kemp v termínu 24. – 30. 7. 2016. Podrobné 
informace naleznete na webu: http://www.
jopocoaching.com/

Stanislav Opočenský

TRUTNOVSKÝ KASPER SWIX TEAM ZVLÁDL LETOŠNÍ 
„LAUFAŘSKOU“ PREMIÉRU NA VÝBORNOU


